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68-TIEJI METAI

P. Vietnamo prezidentas Thieu, 
kuris yra verčiamas užrišti ant Į 
kaklo sau ir savo kraštui komu 
nistų nuvytą virvę.

JAV „politiniam turguje”’ 
bando parduoti Vietnamą j

Kissingeris esąs susitaręs au Š. Vietnamo komunistais ' 

dėl taikos sąlygų, bet dar negalįs sulaužyti prez. Thieu j 

atsparumo ir jį nusiplovęs rankas parduoti.

laikinai paliekamas, bet tu-i 
rinti būti sudaryta koalicinė j 
vyriausybė iš trijų partijų:, 
dabartinės valdžios atstovų,, 

į neutraliųjų ir komunistų; « Iš SLA 5-tosapskrities atstovų suvažiavimo 19.2 m. -pado 7 d. \ew Yorke: iš dešinės j kairę —I

Bražinskų byla vėl 
atidėta

Bražinskai sėdi kalėjime ir laukia nežinomos ateities.

I
Akademikų premiją 

[įteiks lapkričio 4 d.

Adv. Elena Armanienė te
lefonu pranešė, kad ji grižu, 
si iš Turkijos, kur pasima
čiusi su Bražinskais ir daly
vavusi spalio 12 d. teismo 
posėdy, kuriame buvo nagri
nėjama jų byla. Sovietų ad-Vinco Krėvės vardo lite

ratūros premija rašytojui vokalui prašant, byla vėl
................................. . , Juozui Kralikauskui šįmet atidėta lanki ičin dienai

I Liiian Šateikienė, Euphrozinė Mikužiūtė— SLA ižd ninkė. Povilas Dargis— SLA prezidentas, dr. n įteikta iškilmingame “
namoji vyriausybė paskelb-i 4igįrc|as Budreckis — SLA sekretorius. Jonas Valaitis — vienas naujos kuopos organizatorių. I Į.oncej.^ baliuje kuri ren-
sianti krašte laisvus rinki- ir Aleksandras Čaplikas — SLA viceprezidentas, 
mus. kuriuos prižiūrės tarp
tautinė komisija;

e) toji laikinoji ar perei-

vvstvti^komunistai^Nutinka ’užmaskuoti komunistl* šali- Nixonas pakvietė \ Nauji pabėgėliai 
vystytu komumsta! sutlnka I ninkai. Tada toji "dviejų . J f' »
betarpiškai tartis su 
Thieu ir jo atstovais.

, visas kraštas atsidurs komu Is kitų šaltinių dar piane- į nist rankose. 
šama. kad tas taikos planas į
esąs dar platesnis: ‘jis turis j Kuo ta jAy įr 
apimti visą Indokinijos pu- . Vietnamo taikos ofensyva 

Kaip atsimename, jau ge- siausalį — be Vietnamo, dar prje^ Thieu baigsis, dar 
įoiVa. Paru7inw Kambodiją. Laosą ir Tai

landą.

Prez- • partijų“ koalicija prieš jo ,nažumu redaktorius iš Lietuvos 
Į trečiąją ji tuoj likviduos, ir

Prezidentas Nixonas ir Spalio 13 d. i Genoa, Ita-j

Bražinskų gynėjai (juos 
gia Montrealio Akademinis, gina du advokatai) prašė 
Sambūris lapkričio 4 dieną leisti kaltinamiesiems atsa- 
Montrealio lietuvių Aušros kinėti lietuviškai, nes rusiš- 
Vartų salėje. kai jie prastai kalba. Buvo

• surastas ir vertėjas lietuvis
Penkių šimtų dolerių ver- Dilonas, kuris gyvena Tur- 

Į tės Vinco Krėvės premiją kijoje, dėsto universitete ir 
' Akademinis Sambūris skiria gerai moka lietuvių ir turkų 

kalbas, bet sovietų advoka
tas užprotestavo, ir teismas

roką laiko tarpą Paryžiuje 
šalia viešų oficialiųjų dery
bų su Š Viet?amo komunis
tais vyko ir slapti pasitari
mai, kuriuos vedė išgarsėjęs 
prez. Nixono patarėjas dr.
H. Kissingeris. Tų slaptųjų 
deiybų rezultatai buvo la-; pasitraukti, 
bai slepiami. Bet praeitos 
savaitės to paties Kissinge
rio staigus apsilankymas P. portfelyje dr. H. Kissingeris! munistai, bet bijosi pietų turku lėktuvą 
Vietname ir io pasitarimai t ir dar armijos stabo viršinin-! vįetnamiečiai. "
su prez. Thieu gerokai pra. į kas gen. Abram nuvyko

prezidentienė pakvietė ma- lijoje, policiją atėjo Liongi-į Jau devintą kartą. Pagal 
žumų laikraščių redaktorius nas Morkūnas. 55 m. am-j emiJ°s. batutą, piemiją . .

Šiaurės spalio 27 d. 10 vai. konfe- žiaus. ir paprašė politinės Į . s i Jūriai skinama is-į Bražinskų prašymą atmetė, 
jnsyva rencijos, kurioje kabineto globos. Jis pasakė esąs at-:^nb°je išleistai genausiaiį .
ar ne- nariai ir kiti aukšti admi- vykęs su Sovietų Sąjungos} hteraturos knygai kun dar' Bražinskai sėdi kalėjime.

I r o a’- ri nano nri nistracijos pareigūnai pain- mokslininku ekskursi ja, nuo inėra atžymėta jokia kita kalėjimas senas. Jiems 
n™ » folmuos juos K abiais opiais jos pabėgęs ir nebenorįs! , t.-uk^a maisto. \ liko šelpta-

klausys nuo prezidento Nix- J Toki nakvierima erižti i Sovietu Saiunea i - ml- Jle 8'ah J° nusipirktu
t ono paskutinio žodžio ir, ži- vi0'i-edaktO1iUs" ' • Aliuje - koncerte puemi- p,ašo laisvėje esančių lietu-Žinoma, viena iš pagrin-j-— - T._. . .. • gavo ir................... ..............

dinių komunistų sąlygų —j Po konferencijos redakto-'
amerikiečių karinės jėgos iszultatų. Tuo tai pu Thieu paj.vl*es.; vaįšiu Į 
tų sričių turinčios visiškai Į ruošiasi galimom paliau- tuosius rūmu--.It bom. bet jų negalės būti be 

Į iš anksto sutarto politinio Tui'kdi IXt drobė Taigi su šitokiais planais sprendimo, kurio nori P J
.n f • 1 TT TZ* • • 1 A ko-

skleidė šio politinio "tur
gaus“ palapinės uždangą.

lenkti į "garbingą taika“ P.! 4 . >7.
Vietnamo prezidento Thieu Alta remia A lXOTUį

L. Morkūnas esąs elektro- r^Ju.į Juozai Kr.al.L
.... į kauskui įteiks Akademinio

z \ rn Us I a-1Rai i nikos inžinierius. ___—. . ...
'Skėtinių ginklu specialistas.jSambuno pirmininkas Vin- 

Jis noris apsigyventi JAV-se! fas Pieea.tis. Laureatą .r jo 
ir tęsti savo specialybės S kūrybą apibudins df. Hen- 
mokslini darba. .nkas Nagys. Aktore Alek-

i sandra Gustaitiene skaitys 
Kiek seniau Graikijon iš|krau1^. įš premijuoto ro. 

Keturi kairiųjų turkų par- 1 sovietų laivo atbėgo lietuvis,mano aisti 'o 
tizanai Bulgarijos sostinės, žvejas, o vėliau — vienas

vių jų neužmiršti ir gelbėti 
jiems išeiti į laisvę.

aerodrome oagrobė turkų: Lietuvos choro dainininkas. 
; lėktuvą su 69 keleiviais ir:

.. _ i grasina ji susprogdinti, jei JA V sutartis
Paryžiuje su komunistais visi kę pasitarimai. Turimomis; Amerikos Lietuviu Tarv Turk^os vyriausybė nepa- 
dėlto kaikuriais klausimais! žiniomis Thieu ir jį remian- j ba skelbia kad šiais metais leis 12 Patiriu kalinių, jei j li Sovietu S-ga

Išaiškėjo, kad Kissingeris
ir jo vyriausybes. Ten buvo • • 4

•is net šeši ilgas valandas tru- • AgneiV

susitarė. ti P. Vietnamo vyriausybė į ,.emia pl.ezidentą Nixon? nebus panaikintas draudi-, 
tose derybose laikėsi labai! V mas streikuoti, nebus refor-i

itetas ir kt. ’ vietų S-ga pasaulinio karo j 
žodžius, dar ^olos reikalu. JAV sovie-i

tose derybose laikėsi labai r , mas streikuoti, i
c politinis-kietai, o vieną posėdį su dr. pr viceprezidentą Agnew ir muotas universit 
•aneša iš' Kissingeriu susinervinęs , ragina visus Amerikos lie-. Rašant šiuos :

• ___ ___• ___ a___  __ • ___  i hlVinc kolcnnh’ n-v in ------- X’ _ . __

JAV-bės susitarė su So-Į

j Koncertinėje dalyje daly- 
■ vaus satyrikas poetas Anta- 
! nas Gustaitis iš Bostono 
Montrealio lietuvaičių iš
raiškos šokio grupė, kuriai 
vadovauja žinoma šokėja ir 
choreografė Birutė Vaitkū-

Adv. Armanienė išvažiuo
dama palikusi jiems $50, o 
seniau ji yra padovanojusi 
anglų-lietuvių kalbų žody
ną. Vliko pirm. dr. J. K. Va-> 
liūnas jiems yra nupirkęs 
radijo aparatą, kuriuo gali 
klausytis anglų kalbos pa
mokų. Jaunasis Bražinskas 

ir jau gerokai pramokęs anglų 
kalbos.

• naitė - Nagienė.YT • "V T 1 «- - « 1 1 • — t - i ’ ii* T’m/A va r-» 7 n z'.v-itr, n ««« - «•»__ •__ - ta a • i t i vn tin i 001 v ■ v vv v lt •»Kaip Newsweek
korespondentas praneša iš Kissingeriu susinervinęs . Aiiieirnos ne-, nasant siuos zoazius, aar( Renginyje laukiama gau.
Paryžiaus, dr. H. Kissinge- prezidentas net visiškai nu-i tuvius balsuoti uz jų pernn- nebuvo žinoma, ar jų reika-i [ąjus davė daugiau nei $10' gju gveči iš Toronto įr A 
ris ir Šiaurės Vietnamo de- traukė, pareikšdamas, kad kimą. i lavimai bus patenkinti. j p1’- karo reikalams ir visosI
rybininkas Le Duc Tho esą1 pietų vietnamiečiai kariau- 
susitarę tokiais punktais: Į sią vieni, jeigu amerikiečiai 

! juos ir visiškai apleisią. nes
a) komunistai principiniai! nenorį būti paraduoti komu- 

sutinka paskelbti Vietname, nistams. 
karo paliaubas;

. 1 j • Manoma, kad Thieu vrab) paliaubų vvkdyma pri-i,T. . -. 1 , ,. j, r. ■ linkės sutikti su Vietnamoziures keliu neutralių saliu! , , , . . ., . , ‘ ’ ''problemos kariniu sprendi-
j mu: jis priimąs paliaubas.atstovų komisija:

c) paskelous paliaubas, Į jeigu visos svetimos kariuo- 
ūsią paleisti amerikiečiai menės, taigi ir šiaurės Viet-bū

karo belaisviai;
taigi

, namo. iš krašto pasitrauktų.
d) nors prezidentas Thieu' n0I‘s abejojąs, kad komunis- 

i tai sąžiningai trauksis. Jie 
į gali dalį savo armijos pa- 
; likti krašte, pridengtą neva 
j vietinių komunistų partiza- 
• nų kepurėmis.

Bet jis visiškai nenorįs 
sutikti su taikos sprendimo Į 
politine puse. Jam ir jo vy- 

’ riausybei visiškai nepriimti- 
■ na Kissingerio peršamoji; 
1 trijų partijų koalicinė vy-1 
liausvbė. i kuria ieitu vadi- ' 
namieji "neutralieji“ ir ko-' 

: munistai.
Gen. Creighton Abram s, buvęs
vyriausias JAV kariuomenės va- Thieu, matyt, gerai pa-1 
das Vietname, senato patvirtin žindamas komunistų suktą 
tas JAV armijos štabo viršinin* i taktiką, visai neabejoja, kad 
ku. i tio ''npiitralipii4’ būsią tikj tie "neutralieji“

* #*♦#*♦*»* »

Respublikonu kandidatai: kairėje į prezidentus Richardas 
Nixonas. dešinėje j viceprezidentus Spiro Agncu.

Tf

Demokratų kandidatai: kairėje i prezidentus George McGovern. 
dešinėje i viceprezidentus Sargent Shriver.

Į tos skolos nereikalavo gra-!
!|Šu buavo‘|^ redaktorius

duoti ne karo reikalams. Da-j 
Į bar susitarta, kad sovietai(
gražins $722 milionus. bet- Vytautas Alseika, buvę 

El'OS biuletenio faktinasis

Išsiskirstė 92-sis
kongresas

Praeitą trečiadienį kong
resas baigė savo sesiją, su
spėjęs priim i įstatymą, ku
ris numato $20 bil. federali
nės valdžios surinktu mo-

išvažiavo Lietuvon

dalimis per 30 metų. 
Kartu pasirasvta ir pre- redaktorius,

kybos sutartis, kurioje nu-Į vidury išviko dviejų savai- 
matyta vyriausybės garanti-'rių atostogų i Europą. Spa- 
ja už sovietams parduoda-! ko 3 d. iš Vokietijos jis pra- 
mas prekes. Be to, kongre-; nešė, kad išvažiavęs į oku-J 
sui bus įteiktas Įstatymo su-j puotą Lietuvą sutvarkyti sa-j 
manymas suteikti Sovietų-vo mirusios motinos paliki- 
Są'jungai didžiausio palan.įmo. Dabar biuletenį reda- 

; kūmo teisę, tai yra , — kad I guoja atsakingasis redakto- 
' jos prekėms būtų taikomi ■ rius Juozas Audėnas.
! mažiausi muitai. (Dabar,?
i pav., už sovietinės degtinės į Tokią žinia mums prane- 
j galioną imama $5 muito, o'ša pati Elta.
iš didžiausio palankumo tei-?_______________________
sę turinčios valstybės už to-1

kesčių grąžinti valstijoms ir 
savivaldybėms; atmetė pa
siūlymą, kad prezidentas tu
rėtų teisę sustabdyti kong- 

ugsėjo mėnJreso nutartas išlaidas, jeigu 
biudžetas viršija $250 bil.

Peliksas Bugailiškis. pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos teisė
jas. teisėju buvęs iki pat okupa- 

spaudos bendradarbis nuo
1902 m.. Sietyno. Kultūros. Gim-

kia pat preke — tik $1.50) J Grupė Egipto kariškių 
Ai-tokį įstatymą kongre-! mėgino nuversti prezidentą

sas priims, dar nežinia. neslSa<jatą nepasisekė. Jie’ ..
76 senatoriai jau pasiūlė tos buvo nepatenkinti, kad Se- C,JO8
sutarties netvirtinti, kol so- < datas neskelbia karo Izrae- t v . 
vietai nepanaikins iš žydų •• • tojo Krašto žurnalų redaktorius,
imamo išvažiavimo mokes
čio.

liui. Sukilėliai suimti. keliolikos knygų autorius, vie
nas uoliuju kraštotyrininku, di-

Pietų Korėjoje įvestas ka- džiausio anuomet provincijos 
Pastaruoju metu sovietai ro stovis. Tą pat padarė ir' A ušros muziejaus Šiauliuose į- 

į iau keletą žydų šeimų išlei- Filipinų prezidentas dėl pa- steigėja*
i do į Izraelį be mokesčio. gyvėjusių komunistų. I 27 d. Vilniuje.

miręs I9«5 m. spalio



Pasbpti antras .l.ZIva5, 50. oGoiOn Nr. 41. 1972 m. spalio 24 d.

Mieli lietuviai,ČA.
Kaip dauguma Jūsų žinote, pro geležinę uždangą 

pras i laužė jauna lietuvių Butkų šeima ir laimingai pasiekė 
Jungtines Amerikos Valstybes. Jau jie gavo teisę čia nuo
latos gyventi.

Jie laimėjo politinę ir asmeninę laisvę, bet jų laukia 
sunkūs naujo įsikūrimo vargai. Mes turime jiems efekty
viai padėti.

Reikia sudaryti sąlygas, kad jie galėtų savo profesi
jas pritaikyti JAV reikalavimams.

Mes prašome visų geros širdies lietuvių padėti nau
jiems pabėgėliams įsikurti. Siųskite aukas Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu. Aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčių.

Lietuviai, mes turime būti jautrūs, ypatingai tie, ku
rie esame patyrę įsikūrimo sunkumus. Mes turime jiems 
padėti.

Visas aukas prašome siųsti . ALTos centrą, adresu:
2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois, 63629.

Amerikos Lietuvių Taryba

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Gera valia ir darbas 

Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje

j CLEVELAND, OHIO
i

JAV LB tarybos 
susirinkimas

JAV Lietuvių Bendruo
menės taryba spalio 28-29 
dienomis renkasi Clevelan
de Sheraton Inn-H.opkins, 
5300 Riverside Drive (prie 
pat Hopkins aerodromo).

Šiame susirinkime, be ki- 
numatoma daug

rius savo pranešimus skelbia ,
' ispanų kalba, nes mieste gy- 
Į vena ne tik daug portorikie- 
, čių. kurie kalba ispaniškai,
’ bet vis dėdėja ir ateivių iš 

Visi žinome Susivienijimą Pietų Amerikos skaičius.
Lietuvių Amerikoje esant
jau aukštame savo gyvavi- Didėja ir negrų skaičius, 
mo amžiuje. Jau nebetoli Jų šiandien yra net 23G.

1 pilnas šimtmetis, tik 14 me- Jie apsigyvena kompaktine ■ių betrūksta iki tos sukak- mase. Kadangi jie kultūros, ,ų'±ųX'“rei ties - tikrai garbingo jubi- požiūriu atsilikę ir kitokie' deraes10 »klltl lel
liejaus. Tad labai supranta- jų papročiai, tai baltieji nuo
ma, kodėl Susivienijimo ve- jų traukiasi į užmiesčius, ži- 
teranai ir kiti sąmoningieji noma. daugiausia tie, kurie 
nariai nerizikuoja šiuo gana geriau uždirba, yra pajėgūs 
surizgusiu laiku, o grindžia ten Įsikurti.
organizacinį gyvenimą išsi

kalama. Apie bendrinius li
tuanistinio švietimo klausi
mus kalbės švietimo tarybos 
pirm. Jonas Kavaliūnas, a- 
pie priešmokyklini lituanis
tini švietimą — Domicėlė 
Petrutytė, apie lituanistiniojota gera valia, užtikrintai, Blogas pašto P-**"“’™“, įvietim0 finansus _ Stasys 

našiu ar . < Nors pašto centrinė vado- ■ Budys, apie Ethnic Heri-
rsssfoitvrorbn ii* vorloin tUgO jstUt\ ITia IiTokiame ženkle SLA 5-ji' vFbė persitvarkė ir žadėjo ta^e“ įstatymą ir galimybes

SLA 5-sios apskrities atstovu suvažiavime spalio 7 d. New Yorke.
Iš kairės i dešinę: Stasys Jakštas — ilgalaikis 126 kuopos pirm.
Povilas Dargis — SLA prezidentas, ir Jonas Vilkaitis — SLA»apskrtt^^VpimantT'Nevr' pagerinti patarnavimą, bet £autl. paramos lietuviškam 
veteranas, žurnalistas, politikas. I Yorko ir Tersev valkti J iki šiol ne tik nieko geresnio! švietimui —kun. Kazys Pu-

jas. — turėjo kuopų atstovų neturime, bet tas patarnavi- i gevicius. apie Švietimo tary.
’ .. . J V r, J i mas dar nahloapin T aikraš- b°s leidinius — Leonas Ras-suvaziavimas. m. soaho 7 d. ctai Pablogėjo. naikias- jaunimo skai^ew ciai gaunami vėlai, dienras-j ličius, apie jaunimo . nai-Susivienijimo centre.

SLA PREZIDENTO

Povilo Dargio
kalba 5-sios apskrities atstovų suvažiavime spalio 7 d., I 
New Yorke minint JAV-bių pripažinimo Lietuvos de jure i 
50 metų ir SLA 85 metų sukaktis. I

Susivienijimo sesės ir broliai.
Kai minime kurią nors mūsų Susivienijimo sukakti.! 

visada prisimename mūsų prosenelių, tėvų ir mūsų pačių ! 
žemę — gražiąją Lietuvą Tą vardą'branginame, tuo var- i 
du prieš kitus ir pasididžiuojame. Nėra išimtis ir šis susi- ! 
rinkimas. Mes gretiname svarbią Lietuvos dieną su svar- • 
biais SLA metais. Tai yra — gretiname 50-ties metų su- Į 
kakti nuo Amerikos pripažinimo Lietuvos de jure su Susi
vienijimo 85-rių metų sukaktimi, gretiname laisvą Lietu
vos respubliką savoje žemėje su laisvai besitvarkančia 
lietuvių respublika Amerikoje, kurios dalimi yra šis 5-sis 
apskritis su savom kuopom Nevv Yorke ir Nevv Jersey 
valstijose.

”Visų mūsų visuomenės srovių Įsteigtieji Lietuvos šel
pimui fondai bus remiami ir SLA organe Tėvynėje bus 
talpinami komitetų atsišaukimai i visuomenę bei Įvairios 
atskaitos su aukotojų vardais“.

Tai nebuvo vien žodžiai. Susivienijimo istorikas Ta
mošius Astramskas jo parašytoje SLA istorijoje paskuti- ? įa^ti^^Abiem sukaktim nu- bai kenkia'laikraščių leidė- 
niame lape dar suspėja pasakyti: į švjestl" buvo pakviesti ir da-' jams. Jie v*s* bendromis jė-

”Kuopose buvo didelis subruzdimas, kad tik prisidė- ' lyvavo labai . kompetetingi &omis tuiėtų tą įeikalą kel- 
jus su skatiku prie Lietuvos žmonių šelpimo. Kiek susekė- , kalbėtojai. Pirmajai — ge- L
me, iš esančių fondų iki 1915 metų gruodžio 31 dienos neralinis konsulas New Yor- Laiškanešiai teisinas, kad 
SLA kuopos surinko ir pačios suaukojo Lietuvos žmonių e ąf*1?1111S' antJaJai “ jie atneša tai, ką gauna. Va- 
šelpimui arti 3-ju tūkstančiu doleriu, t. y. 2,926.57“ -i LA prezidentas ^P.

išspausdinta praeitame nu
mery, antrojo — spausdina
ma šiame numery.

Atėjo 1916 metai, dar tik Pirmojo pasaulinio karo 
ipusėjimas. Tai buvo ir Susivienijimo seimo metai. To sei
mo, Įvykusio birželio 5-10 dienomis, pačioje pradžioje 
iškeliamas Lietuvos žmonių šelpimo klausimas. Čia-pat

tinius — kun. Juozas Vaiš-Yorke. Šiame suvažiavime čiai neateina kasdien, nors į 
buvo minima 50 metų su- administracijos juos iš- -"
kaktis nuo Amerikos pripa- siuntinėja kasdien. Vėlai; Posėdžiai prasideda spa- 
žinimo 'Lietuvos Rosipubli-! ^aunama spauda nustoja lio 28 d. 10 v ai. ryto ir bai- 
kos de jure 1922 metais ir savo vertės. Taigi toks blo- giasi spalio 29 d. 2 vai. po 
taip pat SLA 85 metų su- fas Pašto patarnavimas la- pietų.

dinasi, kur nors kitur jie 
Įstringa, laiku neišskirstomi 
ir laiškanešiams neišdalija
mi.

Šiame apskrities atstovų Ką svarstė LDD

Po ilgos vasaros atostogų 
arbininkų d-jos 

nariai vėl susirinko snalio

siūloma, kad, be to. ką pavargėliai gautų iš tautiškų centų suvažiavime prez. Dargis 
fondo, skirti dar ypatingą auką iš bendrų išlaidų fondo, paskelbė naujos kuopos su- Lietuvių^ Darbininkų "d-jos 
Tokia auka paskiriama. Ji buvo $2.000.00. Na, o iš Susi- sikūrimą Nevv Yorke, High- narjaį Vg( susirinko" snalio 
vienijimo Tautiškų Centų Fondo dar tenka Autonomijos land Park aukštumoje. Tai pasidalinti vasaros Į-
Fondui $500.00, emigrantų reikalams — $$500.00, Žibu- buvo sutikta visų su skam- spūdžiais ir dienos reikalų 

aptarti.lėlio draugijai Lietuvoje — $250.00. biu plojimu.

Rasti panašumą tarp Susivienijimo ir Lietuvos nėra 
sunku, nes kaip Lietuva apima ir priima kiekvieną lietuvi 
kaip savo dukrą ar sūnų. taip ir Susivienijimas telkia sa 
von šeimon tokius pat žmones, kuriuose yra bent mažytė 
kibirkštėlė tos tautinės savigarbos. Tą panašumą patvirti
na visas Susivienijimo gyvenimas visuose savo tarpsniuo
se — gerovės ir didelių sunkumų dienose.

Kasdienine kalba kalbant, reikia nepamiršti, kad Su
sivienijimui, gimus 1886 metais, piimieji 15 metų buvo 
vargo metai. Tik 1901 metai buvo pradžia SLA augimo, 
stiprėjimo ir didesnių vilčių, kad pagaliau SLA bus tuo. 
kuo jis buvo jo sumanytojų Įsivaizduotas ir planuotas. 
Nelengvi buvo Susivienijimui ir kiti 15 metų. tačiau tuo 
laikotarpiu augo ir SLA narių skaičius ir turtas. Jis darė
si naudingas pats sau. savo nariams ir pagaliau. — kas 
labai svarbu pabrėžti šiandien, — jis darėsi naudingas 
ir kitiems.

1914 metais kilo Pirmasis pasaulinis karas. Jau tais 
pačiais metais lietuvių subruzdime pasirodo ano laiko Su
sivienijimo prezidento F. Živatkausko iniciatyva, kurios 
pasekmė buvo 1914 metų spalio 1, 2 ir 3 dienų Lietuvių 
seimas Brooklyne. Jame didžiausias rūpestis buvo: kaip 
padėti karo baisybėn patenkančiai Lietuvai ir ten dar di
desniu vargau grimstantiems lietuviams.

Susivienijimo žmonių — Račkausko, Šliako ir d: 
Rutkausko — pastangomis jau esama Lietuvių Gelbėjimo 
Fondo. O kai visoje lietuviškoje visuomenėje nebuvo pa
siekta sutarimo vienam fondui ir kai atsirado trys parti
niai fondai, tai 1914 m. gruodžio 13 d. SLA Pildomoji Ta
ryba, posėdžiavusi Pittstone. atskiru nutarimu pasisako 
plačiau nuo karo nukentėjusiųjų lietuvių šelpimo reikalu. 
Ir to pasisakymo esmingoji dalis yra tokia:

”SLA akivazdoje dabar iškilusių Lietuvos reikalų 
rems visas Įstaigas, kurios į-ūpinasi nukentėjusių nuo ka
rės žmonių šelpimo reikalais.

„Užsilaikys neutrališkai visuose mūsų visuomenės 
srovių ginčuose.

”Kad nedarius konkurencijos, jau dabar likviduoja
mas Lietuvos Gelbėjimo Fondas.

”Visi pinigai, kokie iki šiol yra suplaukę i ši fondą, 
turi būti pasiųsti tiesiai Lietuvos Mokslo Draugijai Vii-

• • uniuje . Į
Ir kas taip pat yra labai svarbu, nutarime toliau sa-; 

koma taip:

_ 1

Spalio 28 d. vakare bus 
bendra vakarienė tarybos 
nariams ir svečiams.

WORCESTER, MASS.

Rengia atsisveikinimą 

su dr. B. Matulioniu

Nuo gruodžio mėnesio dr. 
Balys Matulionis išeina i 
pensiją ir išsikelia i Chica- 
gą. Jis Wallum Lake ligoni
nėje išdirbo 23 metus. Per 
tą laiką daug Bostono. Wor- 
cesterio, Providence ir kitų 
apylinkės vietovių lietuvių 
pasinaudojo jo pagalba, ku
rią jis dosniai teikdavo. Jis 
uoliai dalyvavo ir lietuviš
koje veikloje, buvo Bostono 
apygardos išrinktas i JAY 
LB tarybą, vadovavo Provi-

Gal tos sumos šių dienų akimis nėra tokios didelės. ^.re.z^erV,as,. Narių tarpe yra Įsigalėjęs
tačiau jos atspindi visos organizacijos ir jos narių impo- daugelį Pa sSeSiti^apVankv?
nuojantj jautrumą Lietuvos reikalams. Tai buvo ženklas sįri-ties. valdvbos nirminin Pagu?stl\ Se f v _ _
ir Susivienijimo narių tampraus dvasinio'ryšio su kadais kui adv. St. Briedžiui ir ki- „oi™^įeta Vtlil TaUri '™C<! apyllnkel kt' 
apleista savo tėvyne. . tų - virš 400 naujų narių maloniomis žiniomis pasida- Lietuvi”

Įrašiusiam bei dviejose kuo- ųnti.
Būtų nemažas skaičiavimas, jeigu reikėtų susumuoti pose finansų sekretoriaus, 

visa tai, ką yra Įdėję Susivienijimo nariai ir pats Susivie- pareigas einančiam Mikui §ja vasarą draugijos na- 
nijimas kaip organizacija ir ką mes dar ir šiandien dedam Klimui. S lys prof dr. J. Stukas, Lie-
Į lietuvybės b endrąji aruodą. Be abejo, to ir nedarysiu- ...... ., . ’ tuvos atsiminimų radijo va- * an
dabar. Tačiau noriu pabrėžti labai Įsakmiai šio susirinki- • Oficialiai da iai pasi ai-, jandėlės šeimininkas, su 
mo proga, kad, net labai pasikeitus šiems laikams. Susi-. s ZS ' ekskursija važinėjo po Pie-
vienijimas Lietuvių Amerikoje yra labai reikalinga orga-! ™ vj suįažiavi^0 ‘ų Ameriką. Iš savo įdomios
„izacija. Pirmiausia, '-^inga kaų^i^paęin^is^^ ,pavilgyti „į BnSpj" SL
grista organizacija ir. antra, kaip parodžiusi retą gajumą, 
pasiekdama dabartinio savo 85 metų amžiaus sukakties.

Šiandien Susivienijimas stovi, rodos, (iries netaip jau 
sunkų uždavinį — užsitikrinti savo buvimą, kad tvirtu 
žingsniu būtų žygiuojama i savo šimtametę sukakti. Beli
ko tik 15 metų. Mes turim Susivienijimo praeitį, turtingą 
Įvykiais. Turim su geru kaupu ir iždą, tvirtai užtikrinantį 
nariams duotą pasižadėjimą apmokėti jiems priklausan
čias apdraudas. Belieka Kaupti lietuvių armiją, telkti nau
jus narius Susivienijimam Darykim tai, kad. atėjus Lietu
vos laisvės valandai, Susivienijimas vėl būtų pirmose ei
lėse su visokeriopa pagalba kylančiai laisvėn Lietuvai, 
mūsų sesėms ir broliams.

Džiaugiuosi, pone konsule, kad buvo šiandien gera 
proga pasakyti tuos kelis žodžius Jums dalyvaujant, Jums 
girdint. Tai mūsų įyžtas gyventi, dirbti ir atvejų atvejais 
kovoti dėl to paties, dėl ko tebėra gyva ir veikli laisvos 
Lietuvos Diplomatinė tarnyba, o jos gretoje ir Jūs su Lie
tuvos laisvės gairėm ir ženklais čia New Yorke.

rius.“ Vaišių metu apskrities,. , . mmus visiems namams, Na-
valdyba jteike piezidentui į r- Vasilkienė atostogau- 
P. Dalgiui jo portietą. į ja pag gavQ moęiną y y0_

Adrese prie portreto, kurį i k!eti 0 “ Akeljen.ė vie;
seJ° Lietuvoje. Jos taip pat

Bendruomenės 
Worcesterio apylinkė nuta
rė su dr. Baliu Matulioniu 
atsisveikinti lapkričio 26 d. 
pecialiai suruoštam pobūvy 

onio Parke.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

pasirašė visi suvažiavimo 
dalviai. tarp kitų žodžių bu
vo ir linkėjimas, ”kad tas 
portretas primintų prezi-! šiame suslrinkime buvo 
dentui metus, kūmuose jĮs į kalbėta apie būsimą Balfo 
buvo perrinktas Į sias parei-1sUvažiavimą Detroite. Jame’

nepamiršo draugijos narių 
pasveikinti.

gas devintą kartą iš eilės ir 
pradėjo SLA prezidentavi
mą 17-sius metus“.

SLA Žinyba 

Kinta miesto veidas

PAMINĖJO NACIŲ NUŽUDYTUOSIUS

Spalio 15 d. 150,000 len-, ir iš kitų kraštų. Jų tarpe 
kų katalikų susirinko Aušvi-! buvo 5 kardinolai: Lenkijos
ce, savo baisumu išgarsėju- kard. Višinskis, JAV vysku-j ?n^?ai buV0 Pasmerk£ nu 
sioip naciu laiku knnppntra.l n.'vm.’mnU. vn».zi Kroli

bus sprendžiamas klausi 
mas. ar kelti Balfo centrą 
iš New Yorko Į Chicaga. Vi
sų draugijos narių nuomo
nė — nekelti.

J. Gaidys pranešė apie 
Miesto gyventojų sudėtis’Altos skyriaus veikimą. Jis 

sparčiai keičiasi. Prieš ke-j labai susirūpinęs veiklą pa- 
liolika metų New Yorke re-i gyvinti ir kiek galint Išpū
tai tebuvo galima išgirsti is-Įdingiau suruošti Nepriklau- 
paniškai kalbant, o šiandie f somybės atstatymo paskel- 
jau miesto savivaldybė Įvai-j bimo minėjimą.

< r •> ■ < r r - T » ■ . . i Kalbėta ir apie leidinį,
i kuriame bus aprašvta drau- 

nškai sutiko mirti uz lenką! gjjos veikla. Jam jau surink- 
seržantą Gajowniczeką, ku- fa o-ana įdomios medžiagos.

GANA TO JUNGO

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsą 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

1 Knyga gaunama Keleivy, Dar- 

Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.

šioje nacių laikų koncentra-1 pų pirmininkas kard. 
cijos stovykloje, kur buvo ir kiti. 
sunaikinti milionai žmonių, 
jų tarpe daugiausia lenkų ir 
žydų.. Dabar tų aukų pami-

Į Buvęs seržantas Gajow-f 
'niezekas ir šiandien tebėra

Susirinkimas dar buvo 
Bručo svetainėje, kurią da 
bar jau valdo italai.

J. Vlks
Iškilmės buvo surengtos gyvas, o kun. Kolbę, paau- . j

nėti atvvko dauc žvmiu ar pan™Sti31 ”et’J kojusį savo gyvybę už arti- .. hininke.
~ i ?•? žymių ar-1 sukakčiai, kai čia žuvo kun. mąt popiežius paskelbė pa- Keleivy Jo k»ina

Iniminfiiniii metams $7.00.menų ne tik iš Lenkijos, bet; vienuolis Kolbe. Jis savano- laimintuoju.
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XVlll-ji Kanados Lietuvių Diena Montrealy
SPALIO 7-8 DIENOMIS

A. Visuotinė jungtis

savo kartos nuotaikas, tardamas, kad "šios šventės ruoši
mas ir joje gausus dalyvavimas rodo mūsų norą ir pastan
gas išlikti lietuviais ir išlaikyti tėvų kalbą tą\ą. ši švnetė 
gas išlikti lietuviais ir išlaikyti tėvų kalbą gyvą. ši šventė 
nados kultūrą ir papročius ir padeda mums likti geres
niais jos piliečiais“.

D. Sporto žaidynės

JAV lietuviai turi įvairių, skirtingo pobūdžio plates
nio masto lietuviškų sąskrydžių. Tai, be abejo, išsivysčiu
sių tradicijų. įsitvirtinusios visuomeninės įtampos, pažiū
rų skaldos, o taip pat ir pačių lietuvių reliatyvios gausos 
padarinys. Kanados lietuviai savo pažiūrų, nuotaikų, po
litinės laikysenos, ideologijų įvairove, be abejo, nė kiek 
nesiskiria nuo savo pietinių tautiečių JAV-se. ką paga
liau liudija -ir toji kartais iš tiesų nuostabi gausybė įvai
riausio pobūdžio lietuviškų organizacijų organizacijėlių, • .
pradedant visokiais medžiotojų klubais ir baigiant jau „. . ^lryiasl^XVIII-sios K. L. Dienos renginys buvo krep- 
nedviprasmiškai partiniais politiniais susigrupavimais. žaidynės, kurias organizavo Komas Oro. Be Mont-
Tačiau pagrindinė ir iš tiesų beveik visuotinė Kanadoje lea^° lietuvių sporto klubo lauro vyrų ir jaunių koman- 
gyvenančių lietuvių organizacinė jungtis vis dėlto yra Lie- laidynėse dalyv avo Toronto \ yties vv rų ir jaunių ko- 
tuvių Bendruomenė. Jos rėmuose darniai išsitenka ne tik pandos bei Toionto Vyties jauniai. Montieako tauriečius 
kultūrinė veikla ir lituanistinis švietimas, bet lygia dalia v^sose trijose draugiškose rungtynėse sėkmė, atrodo, ne- 
ir šalpa, lėšų telkimas Vliko Tautos Fondui bei aplamai lydėjo,, bėt maži taškų skirtumai liudija, kad rungtynės 
politinis veikimas. Dėl tų vadinamųjų "kompetencijų“ buvo atkaklios, o gausiai susirinkusiems sporto mėgėjams 
Kanadoje niekas nesiginčyja. o Kanados Lietuvių Bend- įdomios.
ruomenė je neišsitenka, atrodo, vien tik senosios emigra- o ... „ - . « . , • , _ , ..... r r ♦ • • i • i • Sporto punstams“ tokio pobūdžio draugiškos zai-cijos vadinamieji pažangieji“ lietuviai. Aunu palyginti , . 1 , ......

; m * i • ->-• „Y'- dvnes, gal būt, neatrodvs abai reikšmingu arba svaresnionegausus likučiai spiečiasi apie loronte leidžiama Liau- . * .. T; . ... . * .... ,
dies Baisa“ ' ciemesio vertu įvykiu. Iseiviskojo sporto žydėjimo“ laik-

* 1 mėtis, atrodo, jau yra negrįžtamai praeityje palikęs, ta-
Tad ir visuotiniai Kanados lietuvių sąskrydžiai orga

nizuojami KLB rėmuose — tai yra vadinamosios Kana
dos Lietuvių Dienos, kurių jau aštuonioliktoji spalio 7-8 
dienomis įvyko Montrealyje

Šitame pasaulyje, žinoma, nieko nėra visiškai abso
liutaus, todėl ir šitų sąskrydžių tas "visuotinumas“ yra 
paties gyvenimo sąlygų ir aplinkybių ribojamas. Bene 
didžiausioji kliūtis paprastai būna milžiniški Kanados 
atstumai. Prerijų provincijose ir Britų Kolumbijoje gyve
nantiems lietuviams nuotoliai ir šimtus dolerių siekiančios 
kelionės išlaidos paprasčiausiai neleidžia gausiai ir daž
nai dalyvauti Kanados Lietuvių Dienose, kurios rotacine 
tvarka kiekvienais metais vyksta Montrealyje. Toronte 
Hamiltone ir kituose Ontario provincijos miestuose. Bet
gi šįmet į aštuonioliktąją Kanados Lietuvių Dieną Mont
realyje suvažiavo šimtai viešnių ir svečių ne tiktai iš arti
mesnių ir tolimiausių Kanados vietovių, bet ir iš JAV, net-

prel. Pranciškas .Juras prie

' čiau, šalia vasaros stovyklų ir įvairiaspalvių jaunimo sa
viveiklos ansamblių, sportas vis dar yra labai patraukli J
ir iš tiesų pageidautina sritis, kuria jaunimas be prievar- j Alkos muziejaus Putnanie steigėja 
tos ir tėvų spaudimo domisi. Nors dabartinis sportuojantis ' 

j jaunimas savo taipe beveik be išimčių tesikalba angliškai,
' lietuviški sporto klubai vis dėlto išlaiko lietuvių tėvų vai
kus prie lietuvių bendruomenės kamieno, o savų spalvų j
gynimas žaidynėse tam jaunimui padeda identifikuotis'-------------- —----------=
su lietuvybe, nors ji ir kitaip būtu išgyvenama, kaip ją j .. ... .
prieš keliolika ar net keletą metų išgyveno dabartinio i uo'.-niuoe n b 'o )evei.' nep
jaunimo tėvai. O todėl, matyt, ir yra labai sveikintina, lin^Je mu>ų spau< oje. 
kad rengėjai platesnio masto lietuviškuosiuose sąskry
džiuose organizuoja sporto žaidynes, nors olimpinių re
kordų jose, gal būt. ir nėra pasiekiama.

Geri žodynai \ •• 
•

Anglu - lietuvių kalbų žo* 
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6^

*L ictuvių-anglų kalbų ŽO 
dvnas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie* 
27.000 žodžių 511 psl., kai
na — $5.00. I

Lietuviškai angliškas io*
-Ivua*-. \ l iaus Peteraičio, II 
ania. daugiau Kaip 30,000 
didžiu. n»sl.. kaina SI.00.

Imkit ir ckaitvlrit 

' Kinro Bielinio

knyga
rtPORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
oolševikinio teroro sistema, 
los vergų stovyklos, kuriose- 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
<5 ei niai

tame muziejuje sukrautu raštu. Muziejuje yra sukaupta labai , < 
daug ir įvairios bei svarbios lituanistinės medžiagos, kuriai visai , ( 
sutvarkyti dar reikia ir lėšų. ir darbo. -

Gebėta bent kultū-

Jeigu penki Gyčio Vazalinsko tapybos dalbai pasi-f 
.žymi daugiau šiuolaikine technika ir laisvesniu polėkiu. į 
• tai Alfonso Vazalinsko šeši darbai — dauguma gamto- Į 

Patalpos, kuriose vyko XVIII K. L. Dienos dailės pa.’ vaizdžiai — jau atstovauja tradicinei realistinei mokyk- Į 
rodą ir "didysis balius“ (taip tas įvykis buvo vadinamas -a*- Vyresnio amžiaus būdamas piadėjęs -apvii . .
skelbimuose ir pakvietimuose) retam monu ealiečiui buvo aza^ns^as l’alO(,,k)e išstatytomis diobėmis. )e a ėjo, į-į 
pažįstamos. Buvo tai visiškai neseniai baigtos statyti mo-,ro(’° sav0 neabejotinus gabumus.

gi Europos. Astuonioliktą kartą vykstantis sąskrydis, ma.' \ .....
® . .. .. , A. .. ., - • derniskos mokyklos sale, o šeštadienio vakara tos sales,
tyt. jau išvystė savo tradicijas, pasidarė žinomas ir su-! . . J .. , ...
traukia gausius lankytojus.

B. Jauni rengėjai ir atlikėjai

.... . , . . 1 Realistiškai tapvtos Vandos Lapinienės gėlės, gam-į
automobiliu vairuotojai, A . ..... ... . - , - t.u.kn;* A . tovaizdziai ir mergaičių atvaizdai savo sklandžia teenm-.link naviguojančių "lietuviškų“

i matyt, galėjo būti ir ti’uputį neramūs, nes miesto rajonas
į iš tiesu nebuvo labai įspūdingas — tai fabriku, dirbtuvių ‘‘ e*
1 . 4 . . , ,, . * 1 . . ... , . , i • , salonu puošmenos.• no of o -« L’-olhoT^t- nvn nfovic?L’’n n -.-rūmu Lruvtoloi ir n *• 1

ka ir maloniais spalvų deriniais daugeliui bus laukiamos į »

i ir. paprastai kalbant, proletariškų lūšnynų kvartalai, ko- 
Bandant atsakyti į klausimą, koks buvo giliausias.; kiuose JAV didmiesčių gyventojai paprastai vengia va- Prano Baltuonio medžio drožiniai Amerikos ir Kana-i 

stipriausiai įsirėžęs įspūdis šiame kanadietiškame sąskry-į karais vaikštinėti ar net savo automobilius palikinėti. Ka- (jos jietu>iatn< iau gerai pažįstami, o šioje parodoje jis! 
dyje. pirmoje eilėje tektų iškelti jo jaunumą. Jauni buvo nados metropolyje tokie kraštutinumai, žinoma, mažai ats»ovaujamas 9 darkais.
ne tik gausūs programos atlikėjai, bet ir patys rengėjai.pažįstami, o šimtais K. L. Dienos baliun sugūžėję liętu- 
Vyriausiasis Kanados Lietuvių Dienos šeimininkas buvo. viai buvo maloniai nustebinti iš tiesų labai puikia, moder- Paroda paliko iš tiesų malonų ir estetišką įspūdį, o. 
KLB Montrealio apylinkės valdyba, o pagrindinis rengė-, nia, erdvia ir patrauklia sale. kurioje tūkstantinė minia tylas gali ir nustebo, kad .Montrealyje yra nemaža gabių.
jas — specialiai sudarytas rengimo komitetas. Vadinasi,; be spūsties galėjo praleisti malonų pramogmgą vakarą.
tai buvo maždaug dvidešimties žmonių būrys, kurį. be ; 
vienos kitos išimties, sudarė jaunesniosios ir viduriniosios j 
kartos atstovai. Buvo tai iš tiesų Kanados lietuviai, j 
nes Lietuvoje jų dauguma dar "niekuo“ nebuvo, kiti jau 
yra gimę išeivijoje, jų dauguma ne tik profesinį pasiruo
šimą įsigijo, bet ir gimnazijas jau yra baigę Kanadoje.

E. Dailės paroda

Baliun atvvkstantieji svečiai turėjo praeiti pro ne
mažą priešsalį, kuriame buvo suruošta Montrealio lietuvių 
dailininkų paroda, organizuota Gyčio Vazalinsko. Kūl i-.

ir kūrybingų žmonių, kurių darbai sudaro tokią vis dėlto 
patrauklią ir dėmesio vertą parodą.

(rem)

(Pabaiga kitame numery)

SANDAROS SEIMAS SERGA V. JAKUBĖNAS
nių atrankos komisiją sudarė H. Nagys, P. Biešina ir G.

Rūpestingai suplanuota ir suderinta Lietuvių Diena. Vazalinskas. Lietuvių Tautinės Sanda- . Sunkiai serga kompozito-
kruotpščiai suorganizuoti atskiri renginiai, šutam tikru j ros seimas įvyks lapkričio iaus» muzikos kritikas Vla-
polėkiu ir gal net šiokia tokia elegancija praėjęs visas Parodoje buvo išstatyti darbai aštuonių autorių, ku- 12 d. II vai. ryto Sandaros das Jaknbėn -s. šiuo metu 
sąskrydis parodė, kad jaunesnioji ir vidurinioji karta sėk-' rių dalis yra profesionalai dailininkai, o kiti — kaip dabar namuose. 840 \\ ėst 33rd St., jis guli šv. ‘’i anciškaus li-
mingai sugeba lietuviškosios veiklos naštą perimti iš pa- mėgstama sakyti — "sekmadienio menininkai“. Maloni Chicagoje. Illinois. goninėje La Crosse mieste.

----------.—-*._ •------—i.*—x.-_~  — staigmena parodoje buvo dvylika Algio Jaugelio grafikos Kiekviena Sandaros kuo- ^Visc.
ir fotografijos darbų. Labai originalus ir nepaslepiamas pa privalo išrinkti savo at-

matnmas šir» dnr visiškai iannn knlep’ilOS StOVUS i 13 >ai -V Ui 1)U Sei

mą. Dėl susidėjusių aplinky
bių įau 5 metus Sandaros

VYRAI IR MOTERYS, 

KURIE KALBATE

LIETUVIŠKAI!

NAUJA PROGA DIRBTI 
NEKILNOJAMO TURTO 

TARPININKAVIMO
SRITYJE

Mūsų orijanizacijoje sėk
mingai dirba nevienas, mo
kantis ku>*ią nors kitą kal
ba. Ju metinės pajamos yra 
$15,000—$35.000.

Mūsų pardavimo opera
cijos yra tarptautinės, turi
me daugiau nei 120 ofisu 
įvairiuose kraštuose. Būti
na žinot; pardavimo pa
grindus ir laisvai kalbėti 
lietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
su mūsų darbo metodais. »

Mes esame vieša bendro- j 
vė. turime 04 metu patvri 
ma ir miiionus investavę 
mūsų programai vykdyti. 
Mes galime pasiūlyti pui
kiu progų rimtai galvojan- 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie mėgsta dirbti ir suge
ba bendrauti su žmonėmis.

.Jų yra mūsų centrinėje 
būsinėje Nevvtone, Cape 
( ode ir New Hampshire. 
Informacijų rašykite ar te- 
lefonuokite:

I.EONARD CORVIN, Vi- 
ce-I*resident
R & R ASSOCIATES, Ine.

Newton Corner, Mass.
02158
Tel.: (617) 969-3200

laipsniui pavargstančios ir pasitraukiančios vyresneses ir 
senesnėsės kartos ir lietuviškąjį gyvenimą kūiybiškai plė
toti bei tęsti toliau.

C. Vyriausybės subsidija

Algio Kličiaus pirmininkaujamas K. L. Dienos ren
gimo komitetas darbą pradėjo prieš daugiau kaip viene-

talentas, matomas šio dar visiškai jauno dailės kolegijos 
studento kūryboje, teikia vilties, kad rimtas profesinis 
pasiruošimas Algio Jaugelio asmenyje gali išvystyti neei
linį kūrybingą savo srities menininką.

Dailės mėgėjams lietuviškoje Kanadoje ir Ameriko-

seimų nebuvo.

MIRĖ M. BELSKUS

rius metus ir visoje eilėje posėdžių plana\o ir organiza\o ab€j0> jau gerai pažįstama dail. Romo Bukausko ir Quebeco provincijoje. St.
nrapilKii «a«trrvrli Knmilofn rfinocZin km-A bvointn.-; ; V r, __ x____________________ • __r____... __„II___ A „otkn Jnc ATr.ntc

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
šįmet buvo gauta pirmą kartą, kas, be abejo, derinasi su 
vyriausybės paskelbta vad. "multikultūrizmo“ politika ir 
valstybiniame biudžete numatyta dešimties milionų dole
rių suma tautinėms kultūroms remti.

Pagaliau šiais rinkiminiais metais Kanados minist-

nebūtų reikalo: jų drobės plačiai pas 
vačiose kolekcijose, bet ir galerijose. Belskus - Bell, sulaukęs 82, 

metu amžiaus. Velionis bu-
Dail. Onos Jaugelytės-Šablauskienės kūryba visuo- kilęs ^Marijampolės ap-j 

, . . . j • sknties Mareavos kaimo,met atkreipia dailės mėgėjų dėmėsi, šioje parodoje įssta- i
tyti dailininkės šeši grafikos kūriniai savo subtilia pusiau- Pedl'ja — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitiniu šal-
svvra. profesionaliu išbaigtumu ir aplamai neniniu bran- -tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo-

t»t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Per pirštus reikią mušti 
už toki darbą

"Kultūros Barų“ nr. 7 Ig
nas Pikturna rašo apie nau
jus Kretingos kultūros rū
mus, kurių 600 vietų salės 
scena esanti pati moderniau
sia visoje Lietuvoje.

Pasak Pikturną, ir šiuos 
rūmus statant neišvengta se
nųjų Joniškio rūmų klaidų: 
likęs tuščias paskutinysis 
aukštas, kurio negalima 
naudingai eksploatuoti, nes 
trūksta aukščio tik... pusės
metro. 1

Į Zagrebo mieste. Jugosla- 
Apis statybos darbų koky-Į vijoje, lėlių teatro festivaly

bę Pikturna taip rašo: } dalyvavo ir Panevėžio lėlių
f teatro kolektvvas. Ten buvo 

"Rūmus statė Klaipėdos Į suvaidinta B. Lukošiaus in- 
statybos tresto 7-sios valdy-i scenizuota pasaka "Trys
b os statybininkai, jiems net! paršiukai“.
Kultūros ministerijos ir Kre- J 
tingos rajono vykdomojo

, tinės balandžio 8 d. buvo 
į paminėtos Anykščiuose. Čia 
kalbėjo J. Baltušis, J. Sto
nys ir J. Žėkaitė, pranešimą 
apie rašytoją padarė Vil
niaus universiteto dėstytoja
E. Bukelienė.

♦ * *

Vilniaus operos => baleto 
teatras pastatė lenkų kom
pozitoriaus Moniuškos ope
rą "Halką“. Ji Vilniuje pir
mą kaitą buvo atlikta 1948 
metais. Svarbiausiuose vaid
menyse — Kuodis (Jonte- 
kas) ir Apanavičiūtė (Hab 
ka).

Liaudies priešas—Stalinas
1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

IX. Mirties šokis

CONNECTICUT KLONIUOSE

J

komiteto garbės raštai buvo 
Įteikti, šeimininkai dėkojo 
nuoširdžiai, bet ar verti tos 
padėkos statybininkai? Dar 
tik mėnuo praėjo, o darbo 
brokas lenda, kaip yla iš 
maišo., visuose kampuose. 
Nesusiveria durys, atšokinė- 
ja grindų lentelės, krinta 
tinkas, aptrupėję slenksčiai.
Aplink rūmus betono plyte
lėmis išklota aikštė labiau 
primena banguojančią jūrą. 
negu lygų grindini. Scenos 
bokštas šviečia juoda dėme, 
kažkur prateka vanduo ir 
gadina apdailos tinką. Sta
tybininkų darbo brokas ma- Denver 
tyti iš tolo. atvažiuojant 
plentu nuo Palangos, kai iš
kyla baltas pastatas. Taip ir 
norisi pakartoti statybinin
kams kretingiškių žodžius:

"Per pirštus reikia mušti 
už toki darbą, ne apdovano
ti.“

Chodosaitė — "nusipelniusi 

kultūros veikėja“

Stalinas mėgo mirties šokio orgfjas aplink save. mė
go spręsti kitų žmonių gyvybės klausimus, suvesdamas 
sąskaitas už tariamus nusikaltimus ar asmeniškus įžeidi
mus. Jeigu naciai gyrėsi, kad karas yra normalus tautos 
stovis būdui užgrūdinti, tai komunistams normalus stovis 
yra nuolatinis teroras. Karas sustabdė gan ilgam laikui 
Stalino paruoštus planus, ir jis laukė taikos, kad galėtų 
tęsti Įprastą pasismaginimą: likviduoti "brangius“ drau
gus...

Karo meto saugumo policijos viršininkas Beria stip
riai Įsi viešpatavo'Kremliuje, jautėsi kaip namie, nuolat 
palaikė Stalino draugystę, apstatė ji ištikimais gruzinais, 
sargybiniais ir virėjais, dideliam kitų karjeristų pasibai
sėjimui.

NEW HAVEN, CONN.

Pradedame naują darbo 
sezoną

Netruko prabėgti vasara, 
o rudens vėsuma jau vėl pa 
žadino visus naujiems dar
bams. Dideli vasaros Įvykiai 
— Jaunimo kongresas. Tau
tinių šokių šventė, studijų 
savaitės bei stovyklos kiek
vieną lietuvĮ Įpareigojo gi
liau pažvelgti i save ir di
desniu pasiryžimu siekti 
šviesesnės ir laisvesnės a- 
eities Lietuvai.

New Haveno ir apylinkės 
lietuviams paskatinimas ne
nuleisti rankų buvo rugsėjo 
10 dienos lietuviška progra
ma vietinės televizijos 8-me 
kanale. Kiek teko patirti, a- 
merikiečiams minėta prog
rama labai patiko. Stotis yra 
gavusi padėkos laiškučių ir 
prašymų, kad tokios rūšies 
programų duotų daugiau.

i ti veža juos net 39 mylias i 
; Hartfordo lietuviškąją mo-
! kyklą.
I
į LRKSA metinis suvažia
vimas Įvyko rugsėjo 24 d.

Bostonas
Pradžioj politinis mitingas, 

vėliau eilinis susirinkimas

Taip buvo praeitą ketvir
tadieni So. Bostono Lietuviu

’ parapijos salėje. Dalyvavo Piliečių d-jos mėnesiniame

Jau 1940 metais Chruščiovas, kaip pats rašo. rūpina
si, kas bus Stalinui milus. Tuomet visų pripažintu kruvino 
sosto Įpėdiniu buvo G. M. Malenkovas, bet Chruščiovas, 
esą, bijjojo Berijos intrigų. Tuos 13 metų, Nikitos tvirtini
mu, vyko amžina kova siaurame Stalino ratelyje, kiekvie
nam nepraleidžiant progos pažeminti kitus ir išaukštinti
save. Chruščiovas nuolat ieškojo Malenkovo draugystės, uis * lietuviams ir vėl 

vusi 851 biblioteka, o 1971! bandydamas ji sukurstyti prieš Beriją, bet Malenkovas | programoje pasirodyti. Dar 
m. — 1,032. Jose buvę 29 buvo atsargus, bijodamas provokacijos, nes perdaug gerai ir dabar nevėlu parašyti sto_ 
mil. knygų ir žurnalų.

* * «

1965 metais Lietuvoje bu-

Galimas dalykas, 
Laurai Vlock ateityje

kad
dar

savo

15 asmenų.

Spalio 1 d. buvo LMKF 
klubo šį sezoną pirmasis su
sirinkimas. Dalyvavo 11 na
rių. Nutarta 1973 m. minėti 
klubo 10 metų sukakti. Nu
matyta Į susirinkimus kvies
ti kalbėtojus iš šalies ir su
rengti viešą paskaitą. Į val
dybą išrinktos: pirm. Salo
mėja Valiukienė. vicepirm. 
Albina Lipčienė, sekr. Vla
da Žemliauskienė ir ižd. 
Viktorija Mackevičiūtė.

A. L.

LONG BEACH, CAL.

Lietuvių Fondo balius

Lietuvių Fondo vajaus 
komitetas lapkričio 5 d. 7 
vai. vak. Mashinist salėje, 
728 Elm Avė., rengia Lietu
vių Fondo dešimtmečio ba
lių.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Mielas Keleivio redaktoriau,

parašyti
čiai padėkos laiškutį su Įver
tinimu ir pageidavimu.

Po karo pats Stalinas pradėjo bijoti Berijos, nes jei
gu jis lengva ranka žudo kitus, tai vieną gražią dieną gali Jaunimo kongrese dalyva 

i nužudyti ir ji pati... Berija perdaug geria, verčia gerti ki- Į vo Vaiva Vėbraitė . MIT 
tus ir trukdo pasitarimus bei darbą. Tad vieną dieną Sta- t studente, ir Gina Merkevi- 
iinas, turbūt išsipagiriojęs, iškėlė klausimą: ! čiūtė, ką tik grįžusi iš Pran.

pažinojo Chruščiovą...

i cūzijos, kur metus studijavoNegaliu gyventi be Tėvo 
ir Maikio, todėl siunčiu pre
numeratą ir pridedu tėvui
batams pasitaisyti. Be to, ■ Berija šokosi aiškinti, kad jie visi esą patys ištiki- 
prašau atsiųsti ir atskirai su. miausi tarnai, bet Stalino Įtarimas nesumažėjo, ir jis vieną 

i dieną liepė juos visus staiga pašalinti ir jų vieton paskirti 
' rusus. Berija nieko nenustojo, nes rusai buvo jam ištikimi
■ čekistai. Tuos įvykius stebi Chruščiovas savo suktomis aki-1 Mergaičių vasaros stovyk- 
mis ir užsimena Malenkovui. kad dabar jie nieko negali loję Neringoje stovyklavo 
padaryti prieš Beriją: "...bet ateis laikas“... i Viktutė Kronkaitytė ir Dai

na Žemliauskaitė. Stovyklos 
1946 m. Stalinas panaikina NKVD. suskaldydamas vadovybei talkininkavo Vai- 

vidaus reikalu ministeriia — ir KGB —sau- va Vėbraitė, o Emilija Šau-

— Kodėl aš apsuptas gruzinų!?..

rašytas knygas.
Rože Budies

Colo.

Gerbiamoji redakcija,
Siunčiu prenumeratą ir 

priedą už pavėlavimą. Mai- . . Mnv 
kiui dar vis nenoriu nieko - 
duoti dėl
prasdamas 
tos, melo
visuomet maskvinius pagi- buvo teisingas, bet Stalinas ji Įtikina, kad tai verčia daryti 
ria. o vašigtoniečius visuo-j padidėjęs čekistų darbas užimtuose kraštuose, ir Berijai j

!

prancūzų kalbą. Šokių šven
tėje šoko Linas Lipčius, Va
sario 16 gimnazijos moki
nys. Be jų, kangresan iš mū
sų kolonijos buvo nuvykę ir 
pora suaugusių asmenų.

susirinkime. Pradžioje sei
melio atstovas Davio Vigne- 
ault visai neįspūdingai paa
gitavo už McGoverną. Ro
mas Bričkus kalbėjo už Ni.\- 
oną. o Čaplikas už McGo
verną.

Po to prasidėjo nonmalus 
susirinkimas. Priimti du 
nauji nariai, pagerbti susi
kaupimo minute mirę nariai 
Petras Baltušis ir Marija- 
Plevokaitė - Yanchienė.

Iš A. Druzdžio pranešimo 
dalyviai sužinojo, kad per 
rugsėjo mėnesĮ pajamų bu
vo 812.530, bet išlaidų tūrė
ta dar daugiau, todėl mėnuo 
baigtas su $1.712 nuostolio.

Buvo pranešta, kad šu- 
rum burum nariam bus spa
lio 29 d., o veteranų (išbu
vusių draugijoj 25 metus) 
pagerbimas lapkričio 12 d. 
Tokių naujų veteranų būsią 
per 30.

Stasys Lincevičius Įteikė 
875 naujai vėliavai Įsigyti, 

Meninę programą atliks’ kuri bus švenčių dienomis 
Los Angeles Dramos sam-i iškabinama.
būris. Jis vaidins "Išlaisvin-- Kadangi vienas revizijos 
tos moterys“ ir atliks aktu-1 komisijos narys (Pr. Mu- 
alijų ir dainų montažą ”Try-Į činskas) mirė, o A. Baika 
lika naktų pižamoje“. Daly-'dar ilgai gulės ligoninėje, 
vauja Birutė Dabšienė, Ona todėl vienas narys Br. Kont- 
Deveikienė, Ema Dovydai- rimas negali padaryti revi- 
tienė, Janina Čekanauskie- zijos. Nutarta pavesti tai at- 
nė. Regina Kungienė, Žentą ii ktiBr. Kontrimui, A. Ke- 
Hardvickienė - česnaitė, turakiui ir A. Čaplikui.

Išrinkta rinkimu komisi
ja : J. Kapočius, M. Subatis. 
S. Rackevičius. A. Bričkus. 
R. Ūselis ir V. Tomas.

Nominuota visa dabarti
nė valdvba ir direktoriai bei

Dalila Mackialiene ir Raiša 
Urbanienė.

Tekstas ir režisūra Dail
ios Mackialienės. Pianinu 
skambins Ona Mitrikienė,
akordeonu gros Vladas Gi- kontrolės komisija su ma
tys. , žais papildymais- Kadangi

dar iki lapkričio 7 d. galima 
Bus skanių lietuviškų vai- siūlyti kandidatus, tai čia 

dar nerašome pasiūlytųjų.
bus lapkričio

Įėjimas su vaišėmis asme.' 
niui $2.50, vaikams $1.00.,'

met papeikia. 
Su pagarba

stovyklose.

Pii-masis šio sezono A.L.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikų atkakli žydų kilmės 
komunistė M. Chodosaitė'
(ji buvo išsižadėjusi net sa
vo tėvo, turtingo pirklio, ku
lis vėliau buvo išvežtas Į Si
birą) dabar yra Lietuvos 
aukštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo ministerijos i nai išeina i 
mokslinių kadrų ir jaunųjų i prirašo, 
specialistų skyriaus vyriau-' 
šioji inspektorė, nors pati 
tėra baigusi tik partinę mo- 
kvkla. Jai už aktyvią revo- 
liucinę ir visuomeninę veik
lą suteiktas "Lietuvos nusi
pelniusios kultūros veikėjos 
garbės vardas“.

J. Liudžius

Nevv Britain, Conn.

Gerbiamoji administracija. 
Aš labai gerbiu dabartinę

Keleivio redakciją. Dabar 
leidžiamas laikraštis yra 
kultūringas, lik Maikis daž- 

laukus ir niekų

J. M. Pečiulis

Walpole,

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Šventaragis, istorinis ro
manas, I tomas, parašė Vy
tautas Alantas. 405 psl.. kai
na minkštais viršeliais $5, 
kietais — 86. Išleido Vilties 

Vilniuje išleistas neseniai' leidykla. 6907 Superior Avė 
mirusio Augustino Griciaus
apsakymų rinkinys "Tėvų 
tėvai“. Jis apima 1924-1959 
metų kūrybą. Jaunimui iš
leista Petro Tarasenkos is
torinė apysaka "Pabėgi’

Knygos jaunimui.

Cleveland. Ohio, 44103. 

Juozas Bagdonas, trumpa
Pauliaus Jurkaus parašyta 
dailininko Juozo Bagdono 
biografija ir jo kūrinių nuo- 

kur vaizduojamas di-1 traukos, kurias padarė foto- 
džiojo Lietuvos kumgaikš-! grafai V. Maželis, R. Kisie- 
čto Kęstučio , pabėgimas iš j ]ius? L Tamošaitis. A. Pet- 

įutis, V. Augustinas ir V. 
Gruodis. Išleido LB Vaiž-

. . ganto klubas Nevv Yorke.
v įlniuje verkianti kompo

zitorių sąjunga šių metų vi-1 
duryje turėjo 72 narius (47,
kompozitorius ir 25 muziko3 j Išmintingiausiu vadina 
logus). • mas

’ monas. gyvenęs beveik 1000 
Rašytojo A. Vienuolio-ŽU-j metų prieš Kristų, turėjęs 

kausko 90-sins gimimo me- 700 žmonų ir 300 sugulovių

mas

kryžiuočių nelaisvės. Tai jau 
antras tos knygos leidimas.

nuraminti paskiria jį Politbiuro nariu 1946m. Iš kitų Čeką p> r Moterų 33 kuopos susi- 
viršininkų tiktai Dzeržinskis buvo paskirtas Politbiuro , rinkimas Įvyko rugsėjo 17 d., 
kandidatu. Pastebėtina, kad Chruščiovas tapo CK nariu Dalyvavo 14 narių. Kitas su-i Fondui 
1934 m. ir Politbiuro kandidatu 1935 m. — didžiųjų valy- sirinkimas Įvyks lapkričio 
mų periode. j 19 dieną.

1946 m. tampa Politbiuro nariais G. M. Malenkovas* _New Haveno LB apylin-
ir naujai kylanti Leningrado žvaigždė N. A. Voznesens-; valdy bos pirmininkas
kis. N. A. Bulganinas patenka 1948 m., A. N. Kosyginas Į nįai?a^ tnuzdys rugsėjo 16
1949 m., nes tuo metu du Politbiuro nariai. A. A. Ždano- , .' 'aiAe ® UŪ. m im.e7. ! lr toliau dirbti Lietuvos irvas ir M. I. Kalininas, mirė. kiti buvo užplanuoti sunai- jietuvvbės labui 
kinti. Stalinas Politbiuro vardą pakeičia Į Prezidiumą ir 
nenormaliai išplečia narių skaičių. 1952 m. spalio mėn. be 
devynių senų narių — J. V. Stalino. L. P. Berijos, N. A.
Bulganino, K. I. Vorošilovo, L. M. Kaganovičiaus, G. M.
Malenkovo, V. M. Molotovo, N. S. Chruščiovo, — yra še
šiolika naujų narių: ,V. M. Andrionovas, A. B. Aristovas.
S. D. Ignatiejevas. I). S. Korotenka. V. Y. Kuznecovas, O.
V. Kuusinenas, Y. A. Malyševas. L. G. Melnikovas, N. A.
Michailovas, M. G. Pervuchinas, P. K. Ponomarenka. M.
K. Saburovas, D. I. česnokovas, N. M. švemikas ir M. F. 
škiriatovas. — iš viso 25 asmenys, neskaitant dar 11 kan
didatų. Panašus skaičiaus padidinimas ivvko prieš di
džiuosius valymus, todėl daugelis komisarų susirūpino

Pelnas skiriamas Lietuviu

Lietuvių namuose, 3009 
Talman Avė., posėdžiaus 
Balfo seimas. Atstovams 

Šiais metais dėl mokinių) pagerbti vakarienėje meni- 
stokos lituanistinė mokykla, nę programą atliks St. Sli- 
neatsidarė, bet norintieji sa-i žio vadovaujamas jaunimo 
vo vaikus lietuviškai moky- choras. Bus ir šokiai.

ROMANAI
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
Visi kviečiami atsilankyti.“ 232 psl., kaina $4.00.

D M. ! Jurris Gliaudą, BRĖKŠ- 

; MĖS NAŠTA, 384 psl., kai-
BALFO SEIMAS na S6 °°’

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
Spalio 28 ir 29 d. Detroite jr ŠEŠĖLIAI, premijuotas

-f 4
jėgomis sufabrikavo įtarimus ir kaltinimus prieš jiems pa
vojingą Leningrado grupę.

Stalino Įsakymu nuvažiuoja Leningradan Malen
kovas su Berija suorganizuoti bylos, ir 1949 m. vasarą N. 
A. Voznesenskis, A. Kuznecovas ir A. Popovas likviduo-

visai rimtai savo kailiu. Berija dar labiau turėjo pagrindo j jami, o A. N. Kosyginas Įtartinomis aplinkybėmis išlieka 
rūpintis, nes Įėjo čekistas S. D. Ignatiejevas. aiškus jo ’ gyvas> bet nuo to laiko nustojo juoktis. Kosyginas tapo
konkurentas. Senus valymo laikus priminė ir N. S. Chruš
čiovo paskyrimas Maskvos partijos viršininku, nes jis 
lengva ranka pasirašydavo bet kurių draugų areštus...

Arčiau tą sąrašą panagrinėję, nematome jame N. A. 
Voznesenskio ir A. N. Kosygino pavardžių, kurie buvc 
paskutiniame Politbiure. Kas atsitiko? 1948 m. rugpiūčio 
31 d. mirė Andrejus A. Ždanovas, kuris turėjo Leningra
de naujai iškylančių jaunų komunistų (N. A. Voznesens
kis, A. A. Kuznecovas. A. Popovas, A. N. Kosyginas) gru-

Politbiuro kandidatu 1946 m., pilnu nariu 1948 m., o da
bar buvo iš Politbiuro išmestas. Anksčiau jis ėjo finansų 
miništerio pareigas. Chruščiovas skaitė tos bylos parody
mus. žinojo, kokia buvo Kosygino laikysena toje byloje, 
bet apie tai nutylėjo, nors metė Įtarimo šešėli... Sušaudy
tus asmenis išplūdo Pravdoje degeneratas M. A. Suslovas. 
o N. S. Chruščiovas nori Įtikinti, kad jis apie tą bylą nieko 
nežinojo, nors tai aiški netiesa.

romanas, 234 psl., kaina $5.
Birutė Kemėžaitė, . SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencij'a, romanas, 
oarašė R. Spab’s, 429 psl., 
kietais vii-šeliais, kaina — 
>6.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psL, kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Jurg's Glauda, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,Ta byla sukėlė naują baimę Stalinui. Savo vilą jis ap-

pę. Kadangi tuo metu Ždanovas buvo laikomas Stalino į veda dviguba tvora, tarp tvorų laksto vilkų veislės sunes.1 3^4 pusk. kaina $4.00. 
lž"raė*Iio~karalius**s"aio- tai ja mmiius pamniėti asmenys automatiškai, j su čekistų algomis, atsiranda naujos barikados, nauji už- •

ypač Voznesenskis, tapo Ždanovo Įpėdiniais, o tuo pačiu laktai, bokštai, ir Stalinas jaučiasi kaip kalėjime ir pri-j Anatolijus Kairys, IŠfl- 
ir kandidatais Į Stalino kruvinąjį sostą. Aišku, tas labai veistas prisipažinti sau pačiam: 1’Aš nepasitikiu niekuo : KIMOJI ŽOLĖ, 254 pri. ro- 
nepatiko nei Malenkovui." nei Reniai kurie bendromis (Bus daugiau) _ _ j manas, kain' $ 00.
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Pasikalbėjimas * 
Maikio sa Tėvu

— Tokie yra įrekorduotos bet ir šita netrukus nuvers- 
ištorijos faktai, tėve. . ta. Tada susidarė militaris-

— Nebūk toks smart. tų vyriausybė. Amerika pra-. 
• Maiki. ba ‘jeigu pareikalau-į dėjo teikti karinę ir ekono-‘ 
, šių tavo faktų, tai ir nežino- minę pagalbą. 1964 metais!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

j si, ką sakyt.
— Gerai, gali klausti.

| — Nu. pirmiausia pasa
li kyk man, kas yra tie viet- 
* namiežiai ir kaip jie tenai 

atsirado.I
— Jie yra tos pačios rasės 

į žmonės, tėve, kaip ir kinie- 
‘ Čiai — mongolai; ir jie yra 

tos pačios religijos, kaip ki- i 
piečiai — budistai. Seniau 
jĮie gyveno vidurinėj Kinijoj, 
kurią apleido dar Kristui 
negimus.

Pietų Vietname buvo jau 
apie 61,000 Amerikos ka
reivių ir 179 jų jau buvo už
mušti, o 102 sužeisti. Žinios 
skelbė, kad organizuotų ko
munistų partizanų buvo jau 
apie 30.000 ir apie 80,000 
jų rėmėjų. Tada jau Įsijun
gė ir šiaurės Vientamas. 
Taip išsivystė Vietnamo ka
ras. kuris ir šiandien nėra 
dar pasibaigęs. Tačiau artė
jant Amerikos prezidento

pasitraukė i pie- rinkimams, prezidentas Nik
ius ir apsigyveno Indokini
joje, reiškia, tarp Indijos ir 
Kinijos. Ir taip vietų apgy
ventą sritį piadėta vadinti! 

i Vietnamu. Tai tokie yra is 
’ folijos faktai, tėve.

— Ar jie buvo komunis 
tai. tie vietai?

onas stengiasi ji užbaigti.
— Būtų gerai. Maiki. kad 

užbaigtų. Aš laimėčiau do- 
j lerį.

BROCKTON. MASS.

Spalio 28 d., šeštadieni. 
LB Biocktono apylinkė ren
gia Romuvos Parke šaunų 
Chrizantemų balių su labai 
gera vakariene. Programa

KAS BUS IŠRINKTAS 

PREZIDENTU?

Visus tas klausimas do
mina, bet niekas tikrai šian
dien dar negali pasakyti. 
Tai paaiškės tik po lapkričio 
7 d. šiandien tegalima tik 
spėlioti, pasirėmus viešosios 
nuomonės apklausinėjimų į- 
staigų duomenimis.

Jų paskutinieji duomenys 
rodo, kad. jei rinkimai būtų 
dabar, tai MeGoverno pra
laimėjimas būtų didžiausias 
visoje rinkimų istorijoje. 
Bet rinkimų nuotaikos nėra 
pastovios. Jos dar gali pa
sikeisti.

Yra buvę atsitikimų, kad 
rinkimus laimėjo tas, kuris 
buvo skelbiamas, kad pra- 
iaimės. Taip buvo 1948 m., 
kada prezidentu buvo iš
rinktas Truiranas. Tyrimų 
Įstaigų duomenys rodė ji 
pralaimėsiant, o jis laimėjo. 
Bet Ni.vonas , yra taip toli 
priešaky MeGoverno, kad 
tiktai kokie nors dideli neti
kėti Įvykiai galėtų rinkimų

beišeina kaip kovbojus su 
revolveriu už diižo. Vidaus 
reikalų ministras važiuoja 
šasvuotame automobilyje ir 
kasdien keičia jo ženklus. 
Tą patį daro ir kancleris W. 
Brandt. j

I
Vokietijoje jau atidengta 

400 laiškų, kuriuose buvo 
"mikroskopinė“ — trumpo 
pieštuko pavidalo — bom
ba. sverianti tik vieną unci
ją, bet sprogdama galinti 
padaryti didelės žalos.

SENIAUSIAS JAV BIŲ 

ŽMOGUS

Tai Charles Smith. gyve
nantis Floridoje. Jam esą
132 metai. Į Ameriką ‘jis at
vežtas iš Afrikos 1852 me
tais. Jam tada buvo tik 12 
metų. Iš Afrikos ji atvežė
per apgaulę. Vergų pirkliai 
jį ir būrį jo draugų Įviliojo
Į laivą, meluodami, kad ten 
jie būsią pavaišinti. Kol jie
"vaišinosi“ laivo apačioje, 
laivas išplaukė Į atvirą jūrą.
Atvežti Į Ameriką, jie buvo 
parduoti iš varžytynių.

Chrizantemų balius
— Ne, tėve. Anais lai- 

. kais tas vardas dar nebuvo 
žinomas. Kai japonai užėmė 
ši kraštą ir pastatė tūlą Bao 
bai karaliumi, vietai sudarė

kas jų kalboje reiškia nepri- 'ėdamas Bostono Vyrui 
klausomybę. Jiems rūpėjo[ sekstetas. Šokiams gros vi- 
tik laisvė Ir jie tą japonišką; siems gerai žinomas R & M j 
karalių išvijo su visais japo- Trio ls " oreesterio. Bus tur-; 
nais. Bet tada prasidėjo j tin£a loterija, gausus baras,;

SOVIETŲ LAIVAI JAV 

UOSTUOSE

karas su prancūzais, kurie1 chrizantemų. vaj sas ir kiti 
buvo Įsibrovę dar 1863 me- paBairinimai. Vėsesniam o-

JAV pasirašė sutartį su 
Sovietu S-ga. pagal kurią

— Vot, Maiki, mudu ir vo gera MeGoverno kalba,
vėl susitinkam. Gal reikėtų — O kodėl ji tokia gera? 
pasakyti tegul bus pagar- — Jis, tėve, nurodė būdą, 
bintas, ar ką? ' i kuriuo karas gali būti už-

— Yra, tėve, svarbesnių baigtas. Pirmiausia, reikia
dalykų, kuriais reikėtų pasi- sustoti tą kraštą bombarda- 
kalbėti. Va, prezidento rin- vus. Tada reikia nutraukti 
kimai čia pat. Visi idomau- visokią karinę paramą Pie- 
jasi, kas bus išrinktas. tų Vietnamo diktatoriui ir

— Nu, o kaip tu rokuoji? ištraukti iš Pietų Vietnamo
Juk vienas turės būt išrink- visas Amerikos karo jėgas, 
tas, jeigu ne McGovernas, ne tik kareivius, bet visus 
tai Niksonas. , bombonešius, karo laivus ir

— O kuris tėvui geriau visus ginklus. Ir taip pat
patinka? reikia ištraukti visas karo

— Už Niksoną. Maiki. aš jėgas iš Laoso, iš Kambodi- 
jau ir rožančių sukalbėjau, jos ir iš Tailando. Karas tū-

— O kodėl už Nixoną? ; rėš sustoti, kai niekas Viet-
— Aš jau praeitą savaitę namo nebombarduos. Ame- 

sakiau, kad aš už jį bečinau rikos žmonių didžiuma mie- 
— doleri uždėjau. Taigi no- lai tam pritars, sako Hears- 
riu tą betą laimėti. ' tas. nors jis pats nori tą ka-

— O man, tėve. preziden. rą baigti "garbingai“.
tas daugiau vertas. Man rū- — Ale kas tada suvaldys 
pi. kad jis žmonių žudymą komunistus, Maiki? 
Vietname sustabdytų. ; — O ^am juos valdyti.

— Žinai, Maiki, kad bus 'tėve? Amerikai jie nieke
‘jau dešimt metų, kai Viet- nedaro. Tegul jie sau gyve
name prasidėjo zavieruka ir na. kaip gyveno pirma. \ iet- 
gazietos kasdien apie tai ra- namas priklauso jiems, ta 
šo; žmonės su tuo tiek jau jų gimtinė, tėve. Koks rei- 
apsiprato, kad ir nepaiso, kalas mūsų Amerikai verž- 
kas tenai darosi. Pirma dai- tis Į tą kraštą už dešimties 
studentai rengdavo protesto tūkstančių mylių? Taip gal. 
demonstracijas, ale dabar ir voja senatorius McGovern 
jie apsispakajino. i teve. Ir aš tikiu, kad lapkri-

— Ar tėvas žinai, kodėl! čio 7 dieną protingi žmonės 
jau nėra demonstracijų? už jį balsuos.

— Perdaug jų būdavo.’ — Maiki, ne

tais. Tas karas tęsėsi 7 me-; mi esant, salė bus apšildytu. sso\ietų laivams bus atviii 
tus, ir, Kinijai padedant, į T pp JAV uostų ir tiek pat So
vietai prancūzus smarkiai5 .. Pėdžia 6:30 va . vak. Iė- vietų S-gos uostų bus atviri 
sumušė. Taikai įvykdyt Švei-! Jimas ~ $o 0° auka- i JAV-bl« laivams. Apie lai- 
carijoj, Ženevos mieste, bū vu atplaukimą turės būti
vo sušaukta tarntautinė kon Visi Broektono ir Plačh«U pranešta ne vėliau kaip 4 
vo sušaukta tarptautine kon- Hnkiu lietuviai kviečia- dienas iš anksto !
erenc ,a.kunoje dalyvavo įausiausiai atsiIan. an.(st0-
iC?, 4kyti. Atvykę nesigailėsite — Taip susitarta dėl padi- 

! maloniai praleisite vakarą dėjusios prekybos tarp JAV į 
i ir tuo pačiu paremsite apv- ir Sovietų Sąjungos, ypač 
linkę, kuri, savo keliu, re-

i mia visus lietuviškus reika-

įr dar Amerika. Konferen 
cija nutarė, kad visos sve
timos valstybės su savo, 
ginklais negrįžtamai iš Viet-
namo pasitrauktų. Konfe
rencija tam vienbalsiai pri
tarė. Bet kilo ginčas dėl re-

' lūs.

Bilietai gaunami

dėl kviečių biznio.

Uostų kravėjai iki šiol bu- ' 
vo atsisakę aptarnauti so-; 

Brock- vietų laivus, bet dabar tie tą

Gyvatė gelia skaudžiai, o 
pikto žmogaus liežuvis — 
dar skaudžiau.

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

šito karo kalta.
Amerika dė 
KomunistąMaiki. todėl nusibodo.

— O aš manau, tėve. kad jį pradėjo.
studentų protestas pasireikš’ — Tėvas klysti. As jai 
rinkimuose. Pamatysim, kas ne kartą tėvui aiškinau, kai} 
bus išrinktas. ' tas karas prasidėjo, bet ne.

— Praeita savaitę tu pats. noriu to paties kartoti, ne
Maiki, sakei, kad Niksonas (teisybė ne visiems patinka 
laimės. j tėve.

— Bet-jo oponentas Mc-; — Už teisybę. Maiki. irai
Govern žymiai savo pozici-j stoju. Gali ją rėžti drąsiai 
ją sustiprino. i as mielai klausysiu.

— O kaip jis ją sustip- Į — Bet as tėvą geriau pa- 
rino? Į žįstu ir žinau, kaip tėvu

— Jis anądien pasirodė Plinka teisybė.
televizijoj ir pasakė, kad ~ PaJ.a?>A pasakyt
Vietnamo karą galima labai kokia nor& teisi bę.
lengvai baigti, ir, jeigu jis
bus išrinktas, jis jį užbaigs. , . ,--  SHTHp .

— Taip yra ir su Vietna-

— Gerai, pasakysiu, kač 
velnio nėra. Ar sutinki?

— Tai nieko naujo, Mai-,
ki. Jis visą laiką taip kalba. •' ~ 1 aif. -vra !r su
ale nepasako, kaip ji už- 9?°. ala’ ^e'.e’ *\e X Iet9am!e' 
baiRti ‘ ciai dėl jo kalti. Is tikrųjų,

ligijos. Katalikai, nors jų iri tone _ pas LB apyiinkės nusistatymą pakeitė, tikėda-:
k^d J“0?! valdybos narius Lituanisti- miesi daugiau uždirbti. 1 

valdytų budistai, o budistai -
norėjo vieningos valstybės. 
Todėl konferencija nutarė 
Vietnamą perskelti maž
daug per pusę. bet su sąly
ga, kad per du metus būtų 
pravestas plebiscitas arba; 
pačių gyventojų apsispren-i 
dimas: ar jie non vieninkoį 
Vietnamo, ar suskaldyto? 
Šitą nutarimą pasirašė visa 
konferencija, išskyrus tik 
Ameriką ir pietinio Vietna
mo katalikus, kuriems atsto
davo Ngo-Dinh-Diem; ta-i 
čiau Amerikos delegacija. 
prižadėjo tą sutartį gerbti ir į 

Vietnamo vidaus reikalus! 
įesikišti. Tuo būdu kraštas! 
buvo laikinai padalytas į 
Šiaurės Vietnamą, kurio va-

nės mokyklos tėvų komiteto 
pirmininką ir Sandaros kiuv . I |

i Nevv Yorke keli šimtai į 
Bostone — Baltic Realty kriminalistų organizacijos 

ir Lietuviu Piliečiu klube; -Mafijos narių gavo kvieti-
J mus atvykti į teismą, kur jie į 

Norvvoode —- pas A. Tu- apklausinėjami.
mą. Br. Kovą. Emiliją Mar-
tyšienę ir Joną Svidrą; ! Prokuroras Gold. kuris |

Lowely — pas Stasį Nor-| vadovauja šitam reikalui,' 
kūną; ' ‘ i žurnalistams paaiškino, kad;

_ ’ . įiau beveik ištisi metai, kai
Worcestery pas Vladą, į)UVO sekama tų kriminalis-

Gedmmtą. ■ "vyriausioji būstinė“, kur
jie sueidavo tartis narkoti-

Mokykla pradėjo darbą . kų prekybos, užpuolimų.
j ginklų pardavimo, kyšių da. 

Brocktono lituanistinė mo- vimo ir įvairiais kitais kri- 
kykla mokslo metus prade-; minajjnjais rekalais. Ta būs- 
jo rugsėjo 29 d. su 43 moki-i ų'nė

SMŪGIS mafijai

gyvenamoj pne-__  .... . i buvo
lu atsistojo komunistas Ho. "la.13 klasėso. Mokyk-; kaboj (Tiailer), kuri stove.
Chi Minh ir Pietų Vietna- a 11 slals meta,s naudojasi j0 automobiliu dalių sande- 
ma. kurio’ prezidentu tapei N?rth J™ior Hi«h Patal|>°- lio kieme Brookinye. 
iau minėtas katalikų vadas1 ”11s- mokytojams algas mo-
Xgo Dinh Diem. Dabar visi - ka miesto viešųjų mokyklų 
laukė plebiscito. Bet Pietų į departamentas.
Vietnamo budistai pradėjo, j, tei mokyklos vedė- 
ikųstis .kan prezidentas; jaj £ Ribokienei besveik^
Diem, katalikas, žiaunai!; . inmc pno-bj Kmi' iip nradėio tant 1)0 sunklo> Pa- pėdų juostą, kurioje užrašy.
1 ‘ i vaduoja Valerija Skobei-, ti tu kriminalirtu narikalbė-,markiau protestuoti ir re.- kienė; Kjtos moJkytojos _'U ty K"ralnallst« P^’^e 
Kalauti plebiscito, jis eme Da,ja Bie|kev iaat-ė ir Ra_
JUOS arės uoti. O ka. jis abu- Ba(,on
^ake ir plebiscitą saukti, tai,
žmonių. protestas pavirto! Mokyklos w komitetui 
įausemis, pne P,,s.1-! energjngaj vadovauja Algir-

.unge ir komunistai. Prezi- das Vaitkus; kiti nariai - 
lentas Eisenhouens nusiun- R Di)i Q s,.ltk E gu. 
te Diemui kelis Šimtus in- žiedajs £ už , 
struktemų“. Kad suorgam-,
zuotų jam armiją. Budistų P- J.
kunigai protestuodami pra- 
dėjo viešai degintis. Sako-:

Tai patyrusios teismo į- 
staigos ten slaptai įrengė 
pri eta isus pasika 1 bė j i mams 
klausyti ir užrašyti. Proku
roras pranešė turįs 1.6 mil.

jimai toje priekaboje ir 21. 
000 pėdų pasikalbėjimų te
lefonais. Be to. turįs 36,000 
pėdu spau vot ų filmo nuo
traukų ir 54,000 fotografijų! 
asmenų, kurie ten lankėsi.

IŠGĄSDINO

ilIlKM

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTJ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa> 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $16.00.

KELEIVIO
ma, kad per kelis mėnesius PATARIAMA JSIGYTI

- Bet ši kartą jis pasakė’Jle ,nera lydėję dar nei ne- susidegino 1- jų dvasininkų. ■ 
ir daugeli itikino kad reikia "° į310’llltk" <la1' neuzpuo-i Budistai karininkai prezi-, 
tik norėti', o užbaigti galima.,le’ "ekartl» buvo dentą Diemą ir jo brol, po-;
Net Hearetas, stipriausias: svetln^ uz!’l’lu; I i.c.jos virs,muk,, sušaudė ir „inkštais vir-
kan. vanavus nrinu^iTo, -- ‘ ~ Ar tai tokia tavo teisv- jų valdžią sugriovė. Buvo ^lb psi.. Kaina ,.unK..ais virkai o vanagas, pnpazinosa. „ • . ,.yria,lsybė šcljais $2.50.
vo laikraščiuose, kad tai bu-į ________ - ‘

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai,

Palestinos arabų teroris
tai pažadėjo keršyti vokie
čiams užtai, kad jie nušovė’ 
jų narius, kurie mėgino pa-! 

* grobti Olimpiadoje Izraelio 
j sportininkus. Vokiečių aukš 1 
■ tieji pareigūnai dabar yra 
labai atsargūs. Pav., Bava- 
rijojs krikščionių d emokra- 
tu vada- Stranssas į eratvę

prenumerata-gera
dovana

«
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai

JUOZAS PAUKŠTELIS
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10-toji ir paskutinė 1972 metų 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ!

1972 metais WALTER RASK-RASflAUSKAS nuvežė 
net 9 ekskursijas į Lietuvą. Visos buvo pilnos. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų laiku ruošiama dar viena kelionė. No
rintieji praleisti metų šventes su artimaisiais Lietuvoje, 
skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos. 
Patogi data studentams, mokytojams, profesoriams.
IŠVYKSTA — GRUODŽIO MSN. 21 DIENA, 
G R f Ž T A — SAUSIO MSN, 4 DIENA (11 dienu). 

11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.

KAINA: NUO NEW YORKO — $660.00 
NUO CHICAGOS — $760.00

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti i 
Amerika. Dabar jiats laikas pradėti rūpintis iškvietimu
1973 metų vasarai.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South We»tem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

Šventaragis, istorinis ro
manas, I tomas, parašė Vy
tautas Alantas. 405 psl., kai
na minkštais \ ūseliais $5.00, 
kietais — $6.00.

Dabarties kankiniai (Lie
tuvos vyskupų, kunigu ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje), parašė Matas 
Raišupis. 434 psl., kaina — 
$10.00.

Lietuva graži tėvynė, Va
lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams, 
43 psl., kaina $4.00.

Žemės ūkio gamybinė ko- 
oneraci ja Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas. J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
Šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina mink bais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Mvkolo Krupavičiaus atsi
minimai, 364 psl., kaina — 
$10.00.

; Amžinas lietuvis, romanas, 
į parašė Vvtautas Alantas, 
į 412 psk, kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Milžinų rungtynės, Mvko* 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

Adv ūkai ė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa* 
k> lt | Keleivio skaitytojų klausimus teisei 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre j 
uuoroiacinio pobūdžio. Klausimus ir «.(
♦a k y mus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitj tujas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog ši”© 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai La».
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

mi, jie. teisiškai kalbant, yra 
namų savininko „priežiūro
je“ (in the control of the 

mus landlord), ir jų priežiūra y.

Ąžuolas
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

Savo mokytoją daktarą Šliūpą mes gerbėme dar ii 
dėl to, kad jis, žinomas kaip labai kairių pažiūrų laisva- 
manis. mūsų pagal pažiūras visai neskirstė. O jok tuo me-1 ištfk'o"n™aionuS reikalas. ‘‘ £ nuomininku

Pienininkas, Kuris pi įstato prievoiė jeį byla atsidurtų
ninno mū^ii niimil O‘VVPnt0- , • __ \

Klausimas

Prieš porą savaičių

tu tiek Šiaulių gimnazijoj, tiek kitur mokiniai daugiau ar 
mažiau buvo pasidaliję i dešiniuosius ir kairiuosius. Ne^ 
per pamokas, nei šiaip kur niekad, bent aš, nepastebėjo
me, kad jis ar koki palankumą, simpatijas kairiesiems l o
dytų, geresnius pažymius jiems rašytų. Ir savo pažiūras 
piršamai jiems brukant nepastebėjau. Visada su visais 
ramus, lygus, taktiškas, demokratiškas.

Net su priešingo sau lagerio žmogumi, būtent kape
lionu, gyveno taikiai. Tik vieną kartą, sako. mokytojų 
kambaryj kandžiai jam užvažiavęs:

”Kam vilioji į savo bučių tuos vaikus? Kai užaugs, 
subręs, jie patys apsispręs, kur. i kieno bučių jiems lįsti“...

Ir dar kas mums labai patikdavo, kad klasėje Šliūpas
niekad nepamokslaudayo, nemokydavo“ skelbdavo vai. pasirodo, yra pasiruošę 2. tada^sos sužeistoio vai 8’^ kaip sakai, tada pavei- tautiečiųirištolimesniųvie- 
sau išvadas darykite. Kitas reikalas per higienos paskai- Į ! gydymo ,r nedarbojslar- »»<“ nieko nemokes,tovl”

pieną mūsų namų gyvento- {eisme>< prisiekusieji (jury) 
jams (mes turime trijų auks- ĮUrgfų nutarti, ar esamomis 
tų namus, kuriuose patys aplinkybėmis namų savinin- 
negyvename, bet nuomoja- Ras buvo ”neatsargus“ (neg- 
me trims šeimoms), pasiun- ]jg-ent). Jų nutarimas pri- 
tė jauną berniuką i trečiąjį klausytų nuo tokių faktų, 
aukštą su pienu. Tas berniu- kaip, pav., ar ilgai lijo, ar' 
kas. kokių 17 metų. neatsar-
giai lipdamas iš lauko esan- daug lapų prikrito, ar namų 
čiais laiptais, paslydo ant 
šlapio lapo ir atbulas nuo 
laiptu nukrito, smai
sižeidė. Dabar to vi----  v
vai. pasirodo, yra pasiruošę te neatsargus (negligent)

ką“, todėl atsakau abiejuose
laikraščiuose.

WATERBURY, MASS.

LMKF balius

Lietuvių Moterų Klubų
Neklausyk savo draugų.

Nieko panašaus nėra. Vals
tija (statė) nepaims nei 50 Federacijos Waterburio klu. 
</. nei mažiau Tamstos pa- bo metinis balius bus šį šeš- 

savininkai turėjo progos) liekamo turto. Jei to turto tadienį, spalio 28 d. 8 vai. 
žinoti“ anie reikalu stovi i būtų daug, tada reikėtų vals- vak. Šv. Juozapo parapijos

dos bus priteistos iš Tams-. va^džiai.

MONTREAL. QUE.
tas, kurių jis kaip gydytojas ne vieną gimnazijoje suren-! Kodėl? Mums tas pienas 
gė. Tada jau kalte kaldavo, kaip reikia ir kaip nereikia.1 nebuvo pristatomas. Mes gy-
kas galima ir ko negalima. Ypač karštai peikdavo už ne- vename kitur taigi negali-' Didžiuma namų savįnįn_
švarumą. Ne tik už fizini nešvarumą, bet ir už moralinį, ™e kasdien tų lapų s uo i, Ra turi tokiems atsitikimams
kaip'jis sakvdavo — dvasini nešvarumą. 'ai jie įęna.. a ys namo įtinkamą draudimą (liabi-

- - * * * x -z. - • , j •- gyventojai tun tuo pasiru- v t> ? -— Nuo jaunumes pirmiausia turite rūpintis, kad jūsų T/; W Insurance). -Patarčiau
dvasia būtų švari. — kalbėdavo.
priklauso ir visoks kitoks žmogaus švarumas. Vaikinus 
graudodavo, kad gintųsi nuo 
girtavimas, rūkymas, kortavimas

Viešnia iš Vokietijos

Z. Glemžienė, Vokietijos

MANCHESTER, N.H.

S. Daugėlienė dainavo 

amerikiečiams

Spalio 14 d. buvo iškil-
Nuo švarios dvasios P™«-Jei. kasdien turė’ Tamstoms tuoj'pranešti a- LB Stuttgarto apylinkės pir- mingai atidaryta hauja Na- 

tume eitl J tuos namus n. minmke, tris savaites vieše- thaniel Hawthorne kolegi-

patvirkimo.
— Vyrai, jūs esate milijonieriai! — atsimenu kartą 

šūktelėjo, kad mes net susijuokėm. Bet neblaškykite savo 
milijonų į šalis, kad be laiko vargšais lozoriais nepaliktu- 
mėt! Atsiminkite, kad gamta skaudžiai baudžia už kiek
vieną jos nuostatų pažeidimą.

Šliūpas buvo didelis realistas. Tačiau, kai paliesdavo

Jei tingi ir nepasidaro,—ko- tuiiie lokį mautu- yni Dienos aktas-koncertas Thomas Mclntyre, kongres-
dėl iu netraukia i teismą, o 0 greičiausiai jį turite, tiek patrauklia ir vertinga į manas Louis Wvman Man-9 tflflu rlronrKt>'. n Iznmriom’io iv _ • __ . ■»ch esterio vyskupas Emest 

Primeau. miesto majoras, 
profesoriai ir kiti žymūs 
žmonės.

mus? i tada draudimo kompanija ir menine progiama, tiek ir 
. jų advokatai pasirūpins šiuo dalyvių gausa, nes Vakarų 

Prašome mums patarti, ar reikalu. Jei to draudimo ne. Europoje tokių masinių lie- 
reikalas užtenkamai rimtas užtektų, t. y., jei berniukas tuvišku saskiydžiu nėra 
advokatui samdyti. Juk ad- buvo taip sunkiai sužeistas,
vokatas, prieš pradėdamas kad draudimo sumos neuž- Spalio 24 d. ji iš Montre- 

Lietuvos senovę, kai lietuvių kalbą paliesdavo staiga bylą. tuoj paprašys pinigu, tektų jo ir jo tėvų nuosto- alio išskrenda atgal į Vokie- 
virsdavo romantiku, naiviu romantiku... ar ne? . liams padengti, — tada bus tiją:

A. C. i laikas samdyti advokata. »
' į SENIAUSIA4JETUVĖ

Z \
Blackstone (prie Woon- 

socket, R.I.) senelių namuo
se yra Marijona Mankienė, 
kuriai spalio 12 d. sukako 
104 metai.

i
Tą dieną namų administ

racija jai iškepė gimtadie- 
, nio pyragą, įteikė gėlių 
' puokštę, miestelio valdžia 
į tą dieną paskelbė Marijos 

JAU RIŠYKLOJ. PASIRODYS LAPKRIČIO PRADŽIOJ J
To paties autoriaus atsiminimu pirmieji du tomai susilaukė į atsiuntė sveikinimus, O vie- 

nepaprasto susidomėjimo ir buvo greitai išpirkti. f finis laikraštis Woonsocket
Trečias tomas yra nemažiau aktualūs, apima 616 psl., iliust- Gali kitą dieną platokai tą

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
įrišta, kaina $4.00.

We will conquer the world

— Gali kaikas nesutikti su mano tvirtinimu, kad lie-' 
tuvių kalba yra visų kalbų motina. — atsimenu, kartą kai- Massachusetts. 
bėjo mums klasėje.— Bet taip yra! Seniausioji ne romą- ;
nų, ne germanų ir ne slavų, o aisčių — tai yra lietuvių kai- Atsakymas 
ba. Lietuvoje jūs nė susiderėjęs nerasite miesto, kalno ar, 
upės pavadinimo nei anglišku, nei prancūzišku, nei vo-! Jei laiptai yra 
kiškų, rusišku ar lenkišku vardu. O nuvažiuokite į Italiją, niininkų bendrai 
ar neužklius jūsų klausa už jų sostinės vardo — Roma?
Ramu... ramus... Artai ne lietuviškas žodis? Ar nepasako. Į 
kad senovėje gyventa mūsų protėvių. Juk miestų, upių, i GEN. ST. RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ 3-CIAS TOMAS 
ežerų vardai yra patys tikrieji liudininkai, kas jiems var- i

Meninę programą atliko j b Ljl]fIas Dovydė 219 
soliste Stase Daugehene .r į kajna 
Albert Couture. jr. 1 ’

JIS RAŠO KOJA

trijų nuo- 
naudoja-

J Skaitytojui, Bridgeport,

; Conn.
I

Tamsta nesakai, ar skai
tai “Keleivi“ ar “Darbinin-

dus rinko. Pakliuvę i Paryžių — matysite per miestą te
kančią upę Seną. Seną upę. Vokietijos vakaruose raina u- 
pė teka — Reinas. Rusijos didžioji Volga — viską suval
ganti, kai pavasariais į kraštus išsilieja; prie Uralo Ufa— 
ar tai ne lietuviškas žodis upė? Rusija — rusvų žmonių 
kraštas. Sibirija — subyrėjusi. Juodoji jūra senovėje va
dinosi Euksinas — auksinė. Varšuva — veršuva. arba. kur 
varomas šuva. Londonas — visokių slaptų landynių vie
ta; Palestina — paleistinė. Net pirmieji žmonės: Adomas 
— nuolat adomas, ieva — visiems pažįstamas medelis, 
kuris pavasariais baitai žydi ir stipriai kvepia. Ar tai ne 
stebuklas? !

Susižavėjęs pasakojo, nes tokią savo ^vajonėse matė 
jis tolimąją žilųjų sentėvių praeitį, jos didybę; kurior 
žemės pusėn ausi kreipė, iš ten girdėjo aidą tų sentėviu 
kalbos, visų kalbų motinos... Ir koks prašviesėjęs, tiesiog 
pajaunėjęs jis tada atrodė. Akys karštesnės, žodžiai skar 
dėsni, žingsniai stipresni.

Tą valandą mes ypač matėme, kaip Šliūpas mylėjo 
Lietuvą, jos kalbą, jos senovę, kokia ugnimi degė. Karte 
jis ir pats prisipažino, nors girtis nemėgo:

— Turtuolis dabar būčiau, jei tą laiką, kurį skyriai 
tautiniam, visuomeniniam darbui, būčiau skyręs tik sau 
Bet tautos laisvė šviesa ir gerovė man labiau rūpėjo, negi’ 
mano paties ar šeimynos turtas ir gerovė. Mirdamas galė
siu drąsiai pasakyti, kad savanaudžiu nebuvau.

Turėjęs ir priešų, kiek tik reikia, kurie jo neapkentė- 
visaip kliudė, šmeižė, bet keršto jiems niekada savyje ne
turėjęs ir neturįs.

Baigęs gimnaziją, su Šliūpu ilgai nebesusitikau. Lan-. ___ 7___ „ ,
kvdamas universitetą Kaune, keletą kartų tik iš tolo ma-j ti federaciją, nes pasienyj bū 
čiau, taip pat žvalų, stipriu žingsniu. Bet prieiti, kalbinti būsią. Mažus ir dar bėdinus j

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“

ruotas. kietais viršeliais, skoningai išleistas. !
Kaina: $15. Prenumeratoriai, atsiuntę pinigus iki lapkričio

10 d., moka $12. Platintojai, perkantieji 5 egz. ar daugiau, sąlygas 
gauna iš leidyklos.

Leidžia Akademinės Skautijos Leidykla.

PRENUMERATOS ATKARPA

Vardas, pavardė 

Adresas .............

sukaktį aprašė.

Sukaktuvininkė į Ameri
ką atvažiavo 1899 m. su sa
vo pirmuoju vyim Urbonavi
čium, gyveno Providence. 
vėliau persikėlė į Blackssto- 
ne, iš kurio jau niekus kitur 
nebesikėlė.

Tai airių rašytojas Chris- 
ty Brown, 40 m. amžiaus. 
Dėl smegenų sužalojimo 
gimstant jis yra dalinai pa
ralyžuotas ir rašyti tegali 
koja. Jis neseniai susituokė 
ir ta proga reikalingą doku
mentą pasirašė ne ranka, bet 
koja.

Mokslų daktarė

Gydytoja Vitalija Vitke- 
nienė Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją “Komp
likuotų atelekazėmis lėtinių 
pneumonijų . . rentgenologi- 
niai ypatumai“ ir gavo me
dicinos daktaro laipsni.

Poezijos knygos

jo nedrįsau. Vienąkart pavasarį, per valstybinę šventę,’

12 knygų už$2

Užsisakau .... egz. po $12. Siunčiu $ ............................

Siusti tik čekius ar perlaidas, čekiai rašomi "Filisterių Skautų

Sąjunga“ vardu. Prenumeratą siųsti: A. V. Dundzila, Akademinės 
Skautijos Leidykla, 4339 W. 83rd St., Chicago.

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš- 

kuris mirė 1962 j leistų knygų kūriniai. Puoš- 
I nus leidinys, 592 psl., kai-

Įdomu pastebėti, kad ji 
Mankų surado pasiskelbusi

Vyrui Urbonavičiui mirus. 
Marijona ištekėjo už Povilo 
Man kaus.
metais.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centu.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

na $10.00.
Tau, sesute. Prano Lem- 

berto gyvenimas, kūUyba, 
prisiminimai, 269 nsl., iliust
ruota, kaina kietSs virše- Tavo kelias j socializmą, 
liais $4.00. (Leono Bliumo), 35 psl.,

Poilsis ant laiptų, Vytauto kaina 25 centai.
Karoso eilėraščiai, 50 dide-

ahcro ttq a i Keleivyje. Iš daugelio atsi- 
I liepusių į jos skelbimą ji pa- 
[sirinko laimingąjį Povilą ir 
| su juo laimingai gyveno.

mačiau jį nelyginant kokį didiką—fajetone, pora šaunių i n- jabar nebe a
juodžių pakinkytame. Kalbėjo stovėdamas jame, prie it- ',. iio"fo,™aio "pusfapiu; kaina <M-
vijos, pasku. prie Estijos atstovybių, galop pne L.etuvos, -imglyje> b,ogaj mato> tad J4„„ • Fišerio). 74 psl.. kaina 25 eL
užsienių ministerijos. Is vidaus, pne atdaro lango, matyt. nebe?ali nei skaityti, nei i EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.! Socialdemokratija ir ko
kas nors klausės— negi kalbės plikom sienom. ‘žiūrėti televizijos. ; Steponas Strazdas, 159 rnun’zmas (K. Kauskio), 47

Sako, jis raginęs Pabaltijo valstybes greičiau sudary-j Minėtas Woonsocket laik-i psl.. kaina $2.50. , psl., kaina 25 centai
būnant tokiom mažom sunku rastis rašo, kad Mankienė ŠERKŠNO SIDABRAS, M , Atskirai sudėjus, ju kaina 

juk risi skriaudžią. i yra seniausia visos apylin-

III.

1
(Bus daugiau) kės gyventoja.

Vaitkus.
$1.50.

86 psl., kaina $5.60. bet visos kartu par
duodamos u2 $2.

: >1 H
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Vietines žinios

PUIKI PROGA

PACKAGE EXPRESS. Ine.

agentūra. 261 Athens St., South 
Boston. Mass.. siunčia visu rū
šių siuntinius: žmonių pačių at- 

: sineštus ir vietoje sudarytus; 
taip pat galima pasiųsti savo 
artimiesiems automobilius, šal
dytuvus. televiziją ir kt.

Įstaiga atidaryta kiekvie
ną dieną nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro, šešta die
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 

l vai. dienos. Tel. 268-5430.
M

Įstaigos vedėja —

P. Jozaitienė

OBOOSOOOCOOCCOOOJ
s

SPECĮAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN
7 n i g h t s, S days

for onlv

$326.00
Includes air fare, hotel vvith bath, 

breakfasts, sightseeing — tnore!

Ali Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuar.ia and other 
į Baltic States

For Information contact:
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston,
Tel. (617) 482-4952.

Ma.- (12115.

jH DVIEJŲ SAVAIČIŲ
S *

h žiemos ekskursija į Lietuvą
V f IŠVYKSTA 1972 m. gruodžio 21 diena .

Lietuviai šoka Pasaulio 

šventėje

Bostono Tarptautinio in
stituto spalio 25-29 dienom

i Commonvvealth Armory pa-'
1 talpose renginys yra vadina- 
‘ mas "Pasaulio švente“. Tai 

trečias toks renginys. 
Jame dalyvauja apie 50 tau
tų su savo dainomis, muzi
ka, šokiais, Įvairiais dirbi
niais, maistu, gėrimais ir kt. | 
Laukiama, kad šiemet toje' Į 

’ šventėje atsilankys apie 50, i 
000 žmonių. Pernai ją ap-'

a HTM k s ", į -ankė 30.000. ,

’ Penktadieni, spalio 27 d. i 
i 8 vai. vak. ten šoks Onos ’
j T -n šil-’2^ * X. •

Dail. Vvtauto Igno kūrinvs — triptikas. Jo kūrinių paroda ati-j \a
"ai — visos trys gru

bai-
’ giant

<

pride of scandmavia

ki<
H 
L
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I

daroma šį šeštadienį, spalio 28 d. 7:30 vai. vak. Tautinė:t S-gos į ''“yajkLis

namuose So. Bostone. Ji bus atidaryta ir spalio 29 d. nuo 12 vai., m.QTl4. ^U(įentajs
iki 4 vai. po pietų. Parodą globoja Kultūros klubas.

Vyt. Ignas ir Pr. Lapė 

Bostono kultūros klube

Nepamirškite !

KALENDORIUS 

PARENGIMŲ

Lapkričio 4 d. 6:30 vai.: Lapkričio 4 d. So Bosto- 
vak. So. Bostono Lietuviui no Lietuvių Piliečių d-jos; III 
Piliečiu d-jos saleje bus Li.; aukšto salėje Bos.ono mua 

o - ,a, , f tuaniatines mokyklos tėvu "lst‘nei mokyklai paremti
Sąjungos namuose. 484 ket- banke- banketas. Ruošia Tėvų ko-
virtojoj gatvėj. So. Bostone paremti. , mitetas.

Kaip iau ouvo rašyta, „ ui rv i * ii:.; ..rvvor rovvvo doiUnin., Programą atliks Onos Ivas- j

Ši šeštadieni Kultūros klu
bo renginys bus Tautinės

* * •

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

\Vollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

I K«of
Apšildymų Įrengimai ir-aptarna vimas 

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai
Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų spe ialvbe

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, rietu pajūri

kaitą čia rengiama dailinin-; J sambjirio i Lapkričio 5 d. So. Bosto-
ko Vvtauto Igno darbų pa- no Lietuvių Piliečių dr-jos
rodą. ' įe)aI- ?u’ ? n aukšto salėje Sandaros

Dail. V. Ignas ^lyginus,ir TB.i Moterų klubo našlių balius, 
neseniai ,wa lankęsis Lietu-; ; „„deniam,i
voje ir šia proga parodys : 
skaidrių iš tenykščių lietu- *
vių dailininkų dai bų ir kt. . paremti mūsų mokyk- . , , . . ... v«-i# i i

Parodos atidarymo žodi , kurjoje ir žiemJt moko,! r™? su“tles minėjimas, mo mokyklą (W,lfred aka-
tars dailininkas Pranas La-Į ’ 12q mokinių ir darbuo- ' urj rfcngia ramovenai. demy of fashion and beauty

*•• culture), šiomis dienomis iš-
! Gruodžio 10 d. 3 vai. po laikė valstybinius egzami-

* * *
Lapkričio 19 d. So. Bosto’

Svarbu norinčioms I
pasigražinti

Marija Gineitienė baigė
Vi,i kviečiami atsilankyti »? lietuviu P1- sa,įje Pl«*W stilizavimo - šukavi-
. nm»am»; vTvvvVvV Lietuvos kariuomenes atku- mo ir veido masažo bei gri

i

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

gruodžio 21 

GRĮŽTA 1973 m. sausio 1 dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienų.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.00 dol,
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

Savininkė. Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -ip codo

TINK/\ DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 

Knygą parašė Jokūbas J.

Stukas. Jj tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi

pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

pe.
Dail. Pr. Lapė, ilgą laiką 

gyvenęs New Yorke,' dabar 
pastoviai Įsikūrė Bostone ir 
čia kolegijoje dėsto meno 
dalykus. Apsigyveno Bel
monte, Mass.

Dail. P. Lapė mena studi
javo Kauno meno mokyklo
je, o Antrojo pasaulinio ka
ro metu buvojo Suomijoje 
Norvegijoje, Švedijoje ir kt 
Jis dėstė Stockholmo mene 
mokykloje ir ten savo dar
bais pasižymėjo. Atvykęs ; 
JAV. dalyvavo parodose i’ 
dėstė Nevv Yorke kolegijoj

Taigi, šiame Kult. klube 
renginy turės'me net du sve 
čius dailininkus.

Naujas Alios prezidiumas

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus susi
rinkime spalio 18 d. išrink
tas toks prezidiumas: pirm 
adv. Jonas Grigalus. vice
pirm. inž. Edmundas Cibas 
sekr. Andrius Keturakis, 
ižd. inž. Aleksandras Čap
likas.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbime 
54 metų sukakti nutarta mi
nėti vasario i8 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

O. Ivaškienės auka

Ona Ivaškienė Vasario lf 
gimnazijos bendrabučio sta. 
tybai paaukojo $100.

Subatvakary apie mėnulį ' Pj®.tlJ..So; .BosIt.ono, jlietuV-U nus ir gavo teisę šia prof esi- 
7 , Piliečiu d-jos II aukšto sale. ja verstis.

v -i ii j je istoriko dr. Zenono Ivins- ,T . ..Fizikos moksJų daktaias į. ___ j Norinčios pasigražinti ga-kio minėjimas.E. Užgiris spalio 21 d. Kul- 
ūriniame subatvakary įdo

miai kalbėjo apie fizikos ty-' Lie*t*;.ju pijjęSų d_jos nI_jo;
nnenmus menulio pavirsiu- , - ... J .J ;

t- v — i' i „• ~ aukšto saleje Altos rengia- e. Jis pabrėžė, kad, juo T • * J , imas Lietuvos nepriklauso-* UTENIAI savo A.B.U. Realt v!
I

kontorą perkėlė j nuosavus na
mus. Norintieji namą parduoti

'r aplamai anie visatą, tad; n --ėjo n ar pirkti bei išnuomoti butą —
'r ta medžiaga darosi vis T. Gegužy o d. So. Bostono skambinkite vakarais nuo 5 iki 
brangesnė. j Lietuvių Piliečių d-jos III a. g vai. yjes atliksime visus for-

Subatvakariui vadovavęs( sa^je Pabaltlečlli draugijos) majumus nei ne telefonu, tai at- 

Eomas Veltas pasveikino
buvusi ilgameti Subatvaka-’ 
iu vedėją Edmundą Cibą,' Diplomatas 
turis spalio 10 d. izenge į tam, ką nori pasakyti, bet įl- 
■eprintajĮ dešimtmeti, var- 8ai ruošiasi tam, ką nori nu- 
ladienio proga Jadvygą Ba- tylėti. Talleyrand
ūnienę ir pirmąsyk atsilan

* *
Vasario 18 d. So. Bostono!

daugiau iš ten atvežama me- , . i iv
dziagos, tuo daugiau moks- - iv ' • -■-®. ,• mo sukakties minėjimas.minkai sužino apie menuli » ♦ *

risatą, tad 
darosi vis

kiurius iš Australijos svečius 
Natą ir Antaną Alvikus ir 
Simonaičius iš R.I.

nesiruošia

•**#***#*«*««*****«**##«*****#*•

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Tograma Naujoj Anglijo 
d stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM

Važiuoja į LB suvažiavimą

Ona Ivaškienė irJuozas 
Kapočius išvažiuoja Į JAV 101.7 mc.. veikia sekmadie 
Lietuvių Bendruomenės ta- niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
-ybos suvažiavimą, kuris ną. Perduodama: Vėliausiu
bus spalio 28-29 dienomis 
Clevelande.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

• * •

taaaulinių žinių santrauka t 
r komentarai, muzika, dai- į 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
laltic Florists gėlių ir dova 
>ų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo- 
tas A N 8-0489. Ten gaunaNetvarka akis bado, bet 

nuo jos dar niekas neapako, j maa ir Keleivia.

lite skambinti tei. 436-4029.

PERSIKĖLĖ

vykę į jūsų namus.
Telefonas: 268-4754.

Pensininkes ieško senyvo am-.i
žiaus moters, kuri norėtų gy
venti Floridoje ir būti namų sa-! 
vininkė. Rašykite:

Peter Sluckis 
1764 Temple Ter. So. -

St. Petersburg, Fla. 33711
(42) .

Dažau ir laisaa
'.amus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 
i»Ką, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Sųuare
Hardicare C a.

Savinint.au >. J. ALEKNA
62b EAST SR0ADWAi 
SOUTH BOS ION MASS. 
TELEFONAS AN 8-41«< 

Banjamin Moore Dažai 
Popiercs Sienoms

Stiklą} Langams 
Viso xl« reikmenys namam 

Reikmenys plumbenams 
'■Manlne o*«laž'«> 'laiktat

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

GERIAUSIA DOVANA — TAI JII5 VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-j 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu .i^isų gimir.en . pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 sav;,irių vartojimui. Jū-< 
sų užsakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu —Jli, ! AI5O- 
RATORY, 1137 So. 49th A ve. Cicero. IU. 60650. JI B j 
Atstovybė. 2198 Daugall Rd.. Windsor. 12. Ont.. ( mada.! 
JIB skyrius; 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10. \V.J 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St.Chicago:! 
5000 W. 16th St.. Cicero; 4751 S. \Vood SI.. Chicago;; 
2923 N. Mihvaukee Avė., 1147N. Ashland Avc.. Chicago! 
ir kitur.

b AVAlTRAšT I S

Nepriklausoma
(LIETUVA

informuoja skaity tojus aplt pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kuli ut inius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia- 
tie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NE°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno ruomonei. kuris kovoja ir uirna už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OO 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (Įuebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

ŠIA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENUIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

ŠIA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.00C.t’C.

ŠIA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrr.udą — En 
dovrment Insurance, kad jaunuolis >;autų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą; už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdrau'ios mokestis $2.00 j rnetus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 Weet30th Street, Ncw York. N.Y. 10001

<

Savinint.au
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MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau daug metų Balfas, kiek jo ištekliai ir surinktos 
aukos leidžia, stengiasi padėti i vargą, i Įk as ar kitokias i 
nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių vargdie
nių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žmogaus ; 
teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos laukian
čių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje. Vokieti
joje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Balfo Bostono skyrius ir jo organizuotas aukoms j 
rinkti komitetas kreipiasi Į Jus. sesės ir broliai lietuviai, 
ir prašo piniginės aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybinius . 
darbus paremti vienu ar kitu doleriu.

Aukas prašome siųsti Balfo Bostono skyriaus iždinim į 
kui Jonui Valiukoniui, 99 P St., So. Boston, Mass. 02127. į

Vajų globoja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, 
kun. A. Baltrušūnas.

Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d.
Balfo skyriaus valdyba

NAŠLIŲ KARALIENĖS 

SIDABRINIS BANKETAS

' SANDAROS MOTERŲ KLUBAS 

1972 m. lapkričio mėn. 5 d. 4 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II a. salėje 

rengia

NAŠLIŲ KARALIENĖ 25UĮ BANKETĄ

Visi maloniai kviečiami dalyvauti
Rengėjos

-« i

t artėjančia Lietuvos kariuo-
i menės švente susijusiems
; reikalams aptarti.

„ o , 1 Visi nariai kviečiami bū- įSpalio 29 d. 3 vai. popiet1 , .c i. t • 4. • no;,, i tinai dalyvautiSo. Bostono Lietuvių Pilie- į
čių d-jos mažojoje salėje '
įvyks LVS „Ramovės“ sky- ! —-------------------------------
liaus narių visuotinis susi- Senas parvirsta ir negir- 
rinkimas einamiesiems ir su tas.

Ramovėnu visuotinis 

susirinkimas

Valdyba

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

cosmos parcels T E ST AM E NT Al
£XPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali ištai
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VV oi ces
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau 
sav. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Įsigykite teisininko P. Šulo
parengtą leidinį „Kaip su

daromi testamentai“. Tai la- į 
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

VK»aKS»K « C »3GiCtX« »'• -4ST W
Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
į i
vf
f
»fr
t s4

Dr. J. Pašakarnio
ĮPĖDINIS 

OPTOMETRISTAS 
Valandos:
nu'> 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama (i 
44? BROADVVAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildo m e gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
%

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

187. a W. Broad ura y, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v_ išskyrus šventadienius ir sekai. 

I^ooooooooooeoeoeooooooooososoccosccososccos^

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broad way So. Boston, Mass. 02127

O Krosniesaptarnavimas
□ Automatinisjipilimas
□ Patogios mokėjimo*sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas 1

Skambink ite

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

— —•S7*--------- —

w
I
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Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku Tisus pataisymo, ramon 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki B va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTI_ I
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
TrečiacLeniais—uždara 

445 BROADVVAY 
;. SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
;lNewton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645 
»*+»*#*>**»+*>*#**»*>##*»#***«

1 268 - 4662

Gana t*
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

Savybės:
Produkt i ilgumas 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

L
CITGO

Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. «^.hco.u
Alyva šildvmo specialistai v

470 Adams Street, Quincyt Masa. v .
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną ’*>*»♦

Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore: 773-494©

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Broekton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mas*. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės garny'uos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

»»#♦♦<♦»♦♦<♦♦#«*♦<#<»#<♦<«♦♦*•♦♦****♦***<♦**♦*♦**♦***•***********••*

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

už 2 melu įspėjimo indėlius moka g®
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda g g t/C 
6.27'« pelno) '

už visus kitus indėlius moka
514%

£ Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

r Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 

a šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

1 Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
£ virš $271,000.000

J

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel ice,Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų .prekių užsakymus siuskite savo 
giminėms tik per

Trans- AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

********** ***********
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